Protokół Nr XII/11
XII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 sierpnia 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. 14.00.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 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 X i XI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
b) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
c) wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planów budowy
budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół Nr 1
im. J. S. Cezaka w Zgierzu,
d) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym
w Zgierzu,
e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza,
f) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
g) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
h) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Rewitalizacja zieleni
miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu”,
i) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką
regionu łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013,
j) 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,
k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2011 r.
8. Informacja na temat realizacji projektu „Miasto Tkaczy”.
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9. Informacja na temat Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz
z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz.
10. Prezentacja programu pozyskania energii geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XII 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.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z nieobecnością prelegenta tematu
dotyczącego programu pozyskania energii geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu, wycofał
z porządku obrad pkt 10. Dodał, iż nieobecność jest spowodowana chorobą, a temat zostanie
wprowadzony do porządku jednej z kolejnych sesji.
Materiał pisemny w temacie wycofanego pkt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wycofała z pkt 6 ppkt e) projekt uchwały w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza. I w to miejsce zaproponowała
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 26A. Zaproponowała także
wprowadzenie projektu uchwały w pkt 6 ppkt m) zmieniającego uchwałę Nr LIII/490/10 Rady
Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych
obwodów głosowania na terenie miasta Zgierza.
Wycofany projekt uchwały stanowi złącznik nr 3 do protokołu.
Radny A. MIĘSOK zapytał, w którym pkt porządku obrad przewidziana jest prezentacja nt. analizy
funkcjonowania Miejskich Usług Komunikacyjnych. Wyjaśnił, że w odpowiedzi na złożoną przez
Niego interpelację, znajduje się zapis, iż na sierpniowej sesji radni otrzymają informację w tej
sprawie.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że w tej chwili radni powinni mieć już w rękach
pisemną informację w przedmiotowej sprawie. Zaproponował także, aby prezentacja dot. analizy
funkcjonowania MUK odbyła się łącznie z debatą nt. analizy cen biletów, co będzie tematem jednej
z najbliższych sesji rady.
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Radny M. HILIŃSKI podniósł, iż tak ważny temat powinien być ujęty w porządku obrad
najbliższej sesji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, iż na sesję wrześniową zaproponuje
wprowadzenie do porządku obrad, odrębnego pkt w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zaproponował wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały z pkt 6 ppkt c) w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza
dotyczącego planów budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu
Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu. Dodał, że radni nie mają pełnej informacji na ten temat,
w związku z czym, nie należy podejmować pochopnych decyzji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że działał na wniosek radnych, został bowiem
upoważniony do przygotowania takiego projektu. Dodał, iz nie wycofa tego projektu. Jeżeli
Wiceprzewodniczący podtrzyma swoją decyzję, zaproponował wniosek o zdjęcie projektu,
skierowany do Rady.
Radna B. ŚWIĄTCZAK dodała, że radni otrzymują różne, sprzeczne informacje w tej sprawie
i chcieliby mieć świadomość i znać wszystkie koncepcje dot. umiejscowienia budynku prokuratury.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA przypomniała, że prokuratura złożyła wniosek o wydanie
decyzji o lokalizacji, a czas na jej wydanie, mamy do 20 września br.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planów
budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół Nr 1
im. J. S. Cezaka w Zgierzu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego
RMZ Z. Sobczaka. W głosowaniu: za - 8, przeciw - 12, wstrzym. - 1, wniosek upadł.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poprosił o 5 minut przerwy. Przewodniczący RMZ
J. Komorowski ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 26A. W głosowaniu: za - 12,
przeciw - 0, wstrzym. - 8, zmianę wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr LIII/490/10 Rady Miasta Zgierza z dnia
30 września 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na
terenie miasta Zgierza. W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
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5. Zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
b) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
c) wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planów budowy
budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół Nr 1
im. J. S. Cezaka w Zgierzu,
d) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym
w Zgierzu,
e) bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej
w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 26A,
f) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
g) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
h) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Rewitalizacja zieleni
miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu”,
i) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką
regionu łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013,
j) 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,
k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
m) zmieniającego uchwałę Nr LIII/490/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta
Zgierza.
7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2011 r.
8. Informacja na temat realizacji projektu „Miasto Tkaczy”.
9. Informacja na temat Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz
z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z X i XI sesji
W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr X/11 z X sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca
2011 r. oraz Nr XI/11 z XI sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 12 sierpnia 2011 r., Przewodniczący
RMZ J. KOMOROWSKI poddał ich przyjęcie pod głosowanie:
Protokół Nr X/11 - głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 2.
Protokół Nr XI/11 - głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 2.
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Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny A. MIĘSOK powiedział, iż po raz kolejny otrzymał wymijającą odpowiedź na interpelację
w sprawie analizy przeprowadzonej w MUK. Zapytał także, dlaczego, na naczelników wydziałów
UMZ, powołuje się osoby niemerytoryczne.
Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawach: mostu na ul. Dygasińskiego - naprawy barierki
ograniczającej ruch (załącznik nr 4); poprawienia bezpieczeństwa i stanu technicznego
ul. Dygasińskiego i ul. Witosa (załącznik nr 5). Złożył także zapytania dot. międzygminnej
komunikacji tramwajowej - linii 46, jakie zabezpieczenia są przewidziane w przypadku zerwania
porozumienia (załącznik nr 6).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała, czy wskutek lipcowych nawałnic zostały
uszkodzone budynki, obiekty małej architektury (załącznik nr 7).
Radny M. HILIŃSKI zapytał o unieważniony przetarg na ul. Sieradzkiej 2 (załącznik nr 8),
o planowane inwestycje - budowę lotniska dla awionetek (załącznik nr 9), poprosił o uruchomienie
komunikacji autobusowej łączącej miasto Zgierz z miastem Stryków (załącznik nr 10), mówił
o pojemnikach na zbiórkę odzieży UNICEF i o tym, iż zebrana odzież jest przedmiotem handlu
w firmie Tesso (załącznik nr 11), poprosił o przedstawienie sytuacji przytuliska dla zwierząt
MEDOR (załącznik nr 12). Radny poruszył także temat Miasta Tkaczy - dewastacji budynków
i braku interwencji Straży Miejskiej (załącznik nr 13). Zapytał o sytuację płatniczą pomiędzy UMZ
a Wielobranżową Spółdzielnią Pracy korzystającą z zasobów miasta na ul. Łódzkiej 4 (załącznik
nr 14). Zapytał także, czy przewidywana jest konserwacja drewnianych rzeźb znajdujących się na
terenie miasta (załącznik nr 15). Mówił o umowie na dzierżawę apteki na ul. Fijałkowskiego zapytał, czy spółka płaci czynsz mimo, iż apteka nie funkcjonuje (załącznik nr 16). Poruszył także
sprawę możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
poprawię monitoringu w mieście – zapytał, czy miasto wystąpiło o dofinansowanie na ten cel
(załącznik nr 17).
Radny J. SOKÓŁ złożył interpelacje w sprawach: informacji nt. wydatków dotyczących remontów
w zgierskich placówkach oświatowych (załącznik nr 18), poprosił także o odświeżenie
oznakowania poziomego ulic (załącznik nr 19).
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK poruszył temat działki na ul. Wiosny Ludów, która ma
zostać zbyta. Porosił o jej wycenę, biorąc pod uwagę, iż w najbliższym czasie, powstanie w tej
okolicy droga S14.
Radna E. KRZEWINA odnośnie masowych zwolnień kadry pedagogicznej w szkołach na terenie
kraju, zapytała, jak sytuacja wygląda w placówkach podlegających Gminie Miasto Zgierz.
Radna B. PALMOWSKA odnośnie ul. Podgórnej, zapytała, czy prawdą jest, że miasto przejęło
teren znajdujący się przy OSP. Poruszyła także temat ul. Przyrodniczej, poprosiła o pozytywne
rozpatrzenie prośby o ograniczenie prędkości.
Radny A. FRACH zapytał, co przewiduje statut spółki MARKAB odnośnie nabycia działki gruntu,
czy wystarczy zwykła większość głosów, czy 2/3 głosów Zgromadzenia Udziałowców.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN zapytał, jaka wg obowiązujących przepisów, powinna być
najmniejsza odległość między fotoradarem stałym a ruchomym. Dodał także, że wg nowych
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przepisów, miejsca kontroli prędkości powinny być oznakowane tablicami B51, w związku z tym
zapytał, jak stosowanie tych zapisów “wygląda” w praktyce, w mieście Zgierzu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów, M. WOLSKI mówił o giełdzie gołębi na
targowisku zgierskim. Powiedział, że ewentualna likwidacja, byłaby dużą szkodą dla miasta, jak
i dla przedsiębiorców tam handlujących. Poddał pod rozwagę przeniesienie giełdy na targowisko
u zbiegu ul. Aleksandrowskiej-Miroszewskiej. Przewodniczący WOLSKI odnośnie sortowni
odpadów na ul. Wiosny Ludów, zapytał, czy były prowadzone badania jej wpływu na środowisko.
Pobliscy mieszkańcy narzekają na coraz częściej pojawiające się gryzonie. Może warto
by pomyśleć o zmianie lokalizacji sortowni. Również w tym temacie, Przewodniczący zauważył,
że podobno zgłosiła się firma z planami utworzenia kolejnej sortowni na terenie miasta,
na ul. Aleksandrowskiej. Mieszkańcy prosili o informacje w tej sprawie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał wszystkim, że w ostatnim okresie zostały
przeprowadzone wybory do Rad Osiedli: Chełmy-Adelmówek i Nowe Miasto. Przewodniczącą
Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek została ponownie pani E. Frankowska, natomiast
Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nowe Miasto został, jak w poprzedniej kadencji, pan
A. Łaszczewski.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA przedstawiła problemy
poruszone przez mieszkańców na posiedzeniu Rady Osiedla, m. in. brak tablicy informującej
o nazwie ulicy Myśliwskiej, zabezpieczenie słupa telefonicznego na ul. Sosnowej, naprawa
nawierzchni ulicy Zagajnikowej, założenie progów ograniczających prędkość na ul. Iglastej
i Zagajnikowej. W imieniu mieszkańców, Przewodnicząca Frankowska przekazała również pytania:
kiedy zostanie wykonany rów odwadniający na ul. Prostej, kiedy zostanie zamontowana dodatkowa
latarnia na rogu ul. Prostej - Osiedlowej, poruszyła sprawę masowych atakach dzików w lesie na
Chełmach (załącznik nr 20).
Przewodnicząca Rady Osiedla Krzywie-Chełmy S. STEFANOWICZ w imieniu Rady Osiedla
Krzywie-Chełmy poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. przyczyny opóźnień prac
związanych z budową ulicy Zawiszy oraz kiedy nastąpi rozpoczęcie prac (załącznik nr 21).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów, M. WOLSKI odnośnie powstałych
niedawno budynków na ul. Dalekiej, zauważył, że miasto nie podejmuje żadnych działań w kwestii
wytyczania dróg. Dodał, że już pojawił się problem z nanoszeniem piasku na drogi, z ulicy Polnej
na ulicę Aleksandrowską, z ulicy Cegielnianej na ulicę Wiosny Ludów. I teraz, woda z ulicy
Dalekiej wypłukuje piasek na zakręcie drogi. Mieszkańcy wychodzą z własną inicjatywą w temacie
utwardzenia drogi. Przewodniczący WOLSKI zapytał, czy miasto byłoby chętne do współpracy
w tym zakresie.
Radny M. SENCEREK odnośnie pisma pani Szczepańskiej dot. wydania decyzji o lokalizacji
kiosku na ul. 1 Maja i 3 Maja, poprosił o pisemne ustosunkowanie się do sprawy (załącznik nr 22).
Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ odnośnie ul. Suchowolca, zaproponowała, aby utworzyć z niej tylko
drogę dojazdową do pobliskich nieruchomości. Mieszkańcy skarżą się na unoszące się nad ulicą
tumany kurzu. Zapytała o działki należące do Spółdzielni Mieszkaniowych - czy wszystkie są
wykorzystywane, a jeśli nie, to wyjaśnia, że powinny być zwrócone miastu. Proponuje utworzenie
miejsca, w którym młodzież mogłaby dać wyraz swoim artystycznym wizjom. Zapytała także,
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gdzie podziały się kamienne stoły z targowiska. Dodała, że nie należy likwidować targowiska,
ponieważ dla wielu mieszkańców Zgierza, jest ono jedynym miejscem pracy.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zauważył, że niezwykle potrzebne jest ustanowienie zakazu
parkowania samochodów ciężarowych przy obiekcie "Zgody", w pobliżu Parku Miejskiego.
Zapytał także, ile osób jest zatrudnionych w Parku Przemysłowym "Boruta".
Mieszkaniec J. PAWLAK mówił o potrzebie przeniesienia ekologicznej wysepki odpadów,
zlokalizowanej dotychczas u zbiegu ul. Czerwieńskiego, Drewnowskiej i Reymonta. Powiedział,
iż jest ona traktowana jak dzikie wysypisko śmieci, które stwarza zagrożenie dla zdrowia
mieszkańców. Poprosił o odpowiedź pisemną.
Mieszkaniec M. WOLSKI, jako przewodniczący Rady Rodziców SP Nr 4, poruszył temat petycji
rodziców, w sprawie wyników konkursu na dyrektora tej szkoły, skierowanej do Prezydenta Miasta
Zgierza. Zapytał, czy rodzice otrzymają odpowiedź. Zapytał także, czy jest możliwość, aby pani
Bródka pozostała nauczycielem w tej szkole i poprowadziła swoje klasy do czasu ukończenia przez
nie nauki. Dodał, iż do tej pory uzyskano odpowiedź, że w zgierskich placówkach oświatowych, nie
będą zatrudniani emerytowani pedagodzy. Pan WOLSKI zauważył jednak, że na terenie miasta,
są takie przypadki i w związku z tym, poprosił o wyjaśnienie.
Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę w obradach w celu wydania, przez komisje RMZ, opinii do
zgłoszonych projektów uchwał.
Po przerwie.
Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach
Pkt 6 a
zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza - uzasadnienie do projektu
uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej wykreślić wyraz: „pkt”,
b) w ostatnim wierszu podstawy prawnej wykreślić wyraz: „i § 51 ust. 3”.
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 - 22, przeciw - 1, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/111/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10
Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 6 b
zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w tytule uchwały, wyrazy: „komendanta” i „wojewódzkiego” napisać wielką literą,
b) w 14 podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: „Nr 41, poz. 251”,
c) dotychczasowy zapis § 1 ust. 1 zastąpić treścią § 1 ust. 1: „Zasięga się od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych, informacji o następujących kandydatach na ławników zgłoszonych
w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r.”,
d) w § 4, wyraz: „podlegoa” zastąpić wyrazem: „podlega”.
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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/112/11 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Pkt 6 c
wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planów budowy
budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół nr 1
im. J. S. Cezaka w Zgierzu - uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w tytule załącznika, wyraz: „CCEZAKA” zastąpić wyrazem: „CEZAKA”
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że radni nie mają w tej chwili pełnej informacji w przedstawionym
temacie. Dodał, że rozumie obawy wielu mieszkańców, ale bez wiedzy o decyzjach i zamierzeniach
stron, rada nie powinna podejmować przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że wiarygodnym powinno być stwierdzenie
Z-cy Prezydenta B. Kapusty, że do UMZ wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy.
Przewodniczący powiedział także, że podjęcie tejże uchwały w żaden sposób nie godzi w interes
Starostwa Powiatowego. To stanowisko jest skierowane do Prokuratury, jest także wyjściem na
przeciw oczekiwaniom zaniepokojonych mieszkańców.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK powiedział, że z nieformalnych źródeł wie,
że lokalizacja budynku prokuratury, została zaproponowana przez poprzedni Zarząd Starostwa.
Obecny Zarząd ma nowe, bardziej atrakcyjne dla szkoły i mieszkańców propozycje. Zauważył,
że na sali obecny jest Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego J. Dziemdziela, który mógłby
zając stanowisko w tej sprawie.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że zaproszenie na sesję RMZ wraz z porządkiem
obrad było z całą pewnością wysyłane również do Starosty Zgierskiego, który mimo znajomości
podejmowanych tematów, nie przybył na obrady.
Radny M. PILARSKI zauważył, że jako radni miejscy, powinniśmy dbać o interesy mieszkańców
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Zgierza, swoich wyborców. Jeżeli ktoś chce likwidować teren zielony, rekreacyjny, służący nie
tylko uczniom szkoły, ale pozostałym, mieszkającym w okolicy, to Rada, z braku możliwości
podjęcia działań formalno-prawnych, powinna zająć negatywne stanowisko w sprawie.
Radny J. SOKÓŁ powiedział, że odbiera sygnały od nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1, iż są
zaniepokojeni planami budowy na terenie boiska. Radny dodał, że niewielu ludzi zdaje sobie
sprawę jak wygląda układanie planu zajęć dla uczniów, zwłaszcza w tak licznej, jak ta, szkole.
Boisko jest wręcz niezbędne, nie tylko do odbywających się tam zajęć ruchowych, ale także dla
okolicznych mieszkańców i uczniów przebywających w internacie - stanowiącym część zespołu
szkół. Ograniczenie bazy materialnej w dziedzinie oświaty to działanie bardzo negatywne,
powodujące zubożenie społeczeństwa.
Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego J. DZIEMDZIELA sprostował, iż w poprzedniej
kadencji nie podejmowano żadnych decyzji w tej sprawie. Była tylko próba wydzielenia działki pod
ewentualna sprzedaż, bez określenia nabywcy. W tej chwili, Zarząd prowadzi rozmowy, pod obrady
Rady Powiatu nie wpłynął jednak żaden projekt uchwały. Prokuratura wystąpiła o wydanie decyzji,
by sprawdzić, czy warto kontynuować temat, czy miasto, jako gospodarz, wyrazi zgodę na
umieszczenie obiektu. Jeżeli nie będzie, to dalej nie ma tematu, jeżeli będzie, to wcale też nie
znaczy, że ten budynek powstanie w tym miejscu. Przewodniczący powiedział także, że nie do
końca podziela poglądy niektórych radnych RMZ, że jest to zupełnie bezcelowe. Przy
podejmowaniu ewentualnej decyzji, na pewno, będą brane pod uwagę opinie mieszkańców
i środowiska szkolnego. Dodał, że boisko, w tej chwili, nie spełnia żadnych standardów. Owe
boisko to wylany asfalt na piasku, gdzie uczniowie nie prowadzą ćwiczeń, a grają tylko trochę
w piłkę. Obok jest Szkoła Podstawowa Nr 11 z boiskiem, na którym częściej zaobserwować można
dzieci i młodzież uprawiające sport. Odnośnie planowanej budowy, na terenie przy Zespole Szkół
Nr 1, miejsca jest, zdaniem Przewodniczącego, wystarczająco, zarówno na boisko „z prawdziwego
zdarzenia” oraz na budynek prokuratury. Przewodniczący DZIEMDZIELA podkreślił, że na razie,
temat jest podjęty przez Zarząd. Jeżeli pod obrady Rady Powiatu trafi projekt uchwały, nie zostanie
wprowadzony do porządku obrad, bez opinii ze strony społeczności lokalnej i szkolnej. Dodał,
że na początku września zorganizuje spotkanie w gronie: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
Dyrekcja, w przedmiotowej sprawie. Jeżeli będzie duży opór szkoły, to prawdopodobnie, zgody
Rady nie będzie.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że wypowiada się jedynie w kwestii organu
administracji, który wydaje decyzje, w ramach i granicach prawa. Jeżeli chodzi o decyzję
lokalizacji inwestycji celu publicznego, aby ją uzyskać, nie trzeba być ani właścicielem gruntu,
ani jego posiadaczem. Prokuratura zwracając się z wnioskiem, zaproponowała zagospodarowanie
terenu. W czerwcu br. wysłane zostały pisma do Zarządu Powiatu Zgierskiego oraz do Dyrektora
Szkoły z informacją o wszczęciu takiego postępowania. Do tej pory nie wpłynęła żadna informacja
w sprawie ewentualnych przeszkód, co do lokalizacji inwestycji. Miasto mając domniemaną zgodę
(brak sprzeciwu) nie ma możliwości decydowania o tym, czy ten budynek tam powstanie, czy nie.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA sprostowała, iż to nie jest decyzja Miasta, ponieważ Prezydent
analizuje tylko możliwości prawne. Działka przeznaczona jest pod działalność użyteczności
publicznej, dlatego Prezydent nie ocenia w sensie celowościowym, społecznym, działa tylko
w granicach prawa. Zastępca Prezydenta dodała, że w między czasie, Prokuratura zmodyfikowała
wniosek i analizowane są możliwości prawne zjazdu, wjazdu, ponieważ układ komunikacyjny
i obsługa tej instytucji są na tyle istotne, że trzeba zbadać wszystkie aspekty prawne. Przeszkód,
pod względem prawnym, na ten moment, nie ma.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zasugerował, że wszystkie instytucje związane
z wymiarem sprawiedliwości, powinny być usytuowane na ul. Sokołowskiej albo w jej okolicach,
ponieważ tam są do tego warunki. Już teraz znajdują się tam wszystkie sądy. Dodał, że nie rozumie
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ludzi związanych z oświatą, którzy popierają tą inicjatywę. W okolicach szkoły powinny znajdować
się tereny zielone, które można zagospodarować w ciekawy sposób. Dodał, że pod protestem
przeciw budowie budynku Prokuratury na boisku szkolnym, podpisało się wielu mieszkańców
Zgierza. Zauważył także, że widok przewożonych, skutych kajdanami więźniów, nie jest dobrą
metodą wychowawczą dla bawiących się w pobliżu dzieci i młodzieży.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN
w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

podkreślał

ważność

wychowania

fizycznego

Radny Z. ZAPART wyraził swoje „za” za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego
stanowiska. Dodał, iż w na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RMZ Prezydent przedstawiła
projekt zarządzenia dotyczący ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obiekty przy
ul. Sokołowskiej i na kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni nieruchomości graniczącej
z Sądem Rejonowym w Zgierzu. Nie ma lepszej lokalizacji, jak Prokuratura obok Sądu.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że wspólnie z Naczelnikiem Wydziału
Nieruchomości UMZ, odbył rozmowę z Prokuratorem Okręgowym
K. Bukowieckim,
przedstawiając, po raz kolejny, propozycję nabycia nieruchomości na ul. Sokołowskiej. Dodał, że
temat został podjęty i będzie kontynuowany.
Radna B. ŚWIĄTCZAK skierowała pytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego
J. Dziemdzielę, czy ma wiedzę, gdyby doszło do wybudowania budynku Prokuratury na terenie
szkoły, co z pozostałą częścią nieruchomości.
Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego J. DZIEMDZIELA powiedział, że środki uzyskane ze
sprzedaży (w przypadku zamiany nieruchomości - dotychczasowej siedziby Prokuratury na teren
powiatu - ta również zostanie sprzedana) miałyby zostać przeznaczone na modernizację
infrastruktury szkoły, w tym wybudowanie boiska. Innej opcji nie ma. To jest warunek, inaczej
Rada nie podejmie uchwały w tej sprawie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK przedstawiła zdjęcia ukazujące aktualny stan boiska szkolnego.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że budynek, w którym aktualnie znajduje się
Prokuratura był własnością Gminy Miasto Zgierz i został przekazany w konkretnym celu. Gdyby
doszło do zamiany nieruchomości pomiędzy Prokuraturą a Powiatem, to w interesie Miasta jest
wystąpienie o zwrot darowizny.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI powiedział, że w dniu
03 sierpnia tematem posiedzenia Zarządu Osiedla Nowe Miasto była wyłącznie sprawa sprzedaży
terenu pod zabudowę budynku Prokuratury. Zarząd Osiedla jednogłośnie wyraził opinię negatywną
i postanowił wszelkimi sposobami wspierać protestujących mieszkańców. Przewodniczący
ŁASZCZEWSKI powiedział, że uczestniczył w spotkaniu ze Starostą i Wicestarostą Zgierskim,
na którym mówiono o boisku - Orliku o powierzchni 1000 m². Dodał, że wg Niego, położenie
Prokuratury na tym terenie, nie jest dla niej korzystne. Będzie sie bowiem znajdowała dalej
od Sądu, należy tu wspomnieć o zjazdach i wjazdach ale także o miejscach parkingowych,
ograniczeniach ruchu i prędkości. Dodał, iż brak sprzeciwu, o którym wspomniała Z-ca Prezydenta
B. Kapusta, wynikać może, z przeprowadzonej w okresie wakacyjnym, zmianie na stanowisku
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1.
Radny M. PILARSKI odnosząc się do przedstawionych przez radną B. Świątczak zdjęć, zauważył,
że nie można jednoznacznie ocenić stanu boiska, ponieważ na fotografiach widać traktor, który
to prawdopodobnie w trakcie wykonywania prac, zniszczył nawierzchnię.
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Radna E. KRZEWINA zauważyła, że jeśli nawet stan boiska jest zły, to winą Powiatu jest,
że o swoje tereny nie zadbał.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/113/11 w sprawie wyrażenia negatywnego
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planów budowy budynku Prokuratury
Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu.
Pkt 6 d
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym w Zgierzu uzasadnienie do projektu uchwały wraz z projektem po autopoprawce przedstawił Zastępca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ nie wydała opinii i złożyła wniosek do Prezydenta Miasta
Zgierza, dotyczący załącznika, który autopoprawka został usunięty, w sprawie zmiany lokalizacji
giełdy gołębi.
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w § 13 Załącznika Nr 1, do wyrazu: „targowisk” dodać - na końcu - literę „a”,
b) nadać załącznikowi graficznemu nazwę: „Załącznik graficzny do regulaminu targowiska
miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym w Zgierzu”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że obowiązujące przepisy prawa zabraniają handlu w miejscach
do tego nieprzeznaczonych, czyli m. in. na obszarze wokół targowiska. Radny zwrócił się z prośbą
do odpowiednich służb o egzekwowanie od handlujących stosowania się do tych przepisów i tym
samym umożliwienie kupującym parkowanie pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że podjęte zostaną działania zmierzające
do egzekwowania przepisów prawa.
Przewodniczący Zarządu Osiedla H. URBANOWSKI zauważył, że plac Targowy znajduje się
w obrębie jednostki pomocniczej Stare Miasto. Dodał, że po raz kolejny złamane zostały „dobre
obyczaje”, bowiem nikt nie prosił Rady Osiedla o opinię w sprawie regulaminu targowiska.
Przewodniczący dodał, że znając porządek obrad sesji RMZ, zorganizował poszerzone zebranie
Zarządu Osiedla Stare Miasto i zdania w sprawie giełdy gołębi były podzielone.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że na pewno, nie ma takiego obowiązku,
jak zasięganie opinii Rady Osiedla przy zmianie regulaminu targowiska miejskiego.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich RMZ padło
stwierdzenie, że opinia Rady Osiedla była zasięgana.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu KBiF RMZ oraz
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KIG RMZ, był obecny przedstawiciel Rady Osiedla p. Pietrzak. Wiceprzewodniczący zapytał
także, gdzie zniknął kontener na śmieci.
Wiceprezes Spółki MPGK J. DZIEMDZIELA powiedział, że kontener zniknął, ponieważ był on
przeznaczony na składowanie odpadów przez mieszkańców pobliskich bloków i za wywóz płaciła
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dodał, że na terenie jest inny kontener i są rozstawiane worki handlujący wiedzą, gdzie mogą składować śmieci. Jest również pracownik gospodarczy
odpowiedzialny za utrzymanie porządku, a wszystkie odpady pozostawione na terenie targowiska
są wywożone w ramach opłaty administracyjnej.
Radny Z. ZAPART zapytał, jaka jest gwarancja, że reulamin będzie przestrzegany i kto pomoże
administratorowi w egzekwowaniu jego zapisów.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że po wejściu uchwały w życie, administrator
targowiska i Straż Miejska dostaną od Prezydenta Miasta Zgierza polecenia uporządkowania stanu
prawnego.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury A. JUSZCZYK zauważył, że do regulaminu dołączony jest
załącznik graficzny przedstawiający granice targowiska. W przypadku łamania przepisów,
obowiązkiem Straży Miejskiej będzie usunięcie handlujących z miejsc do tego nie przeznaczonych.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA zapytała, kiedy z nawierzchni
targowiska zostaną usunięte tzw. „kocie łby”.
Wiceprezes Spółki MPGK J. DZIEMDZIELA wyjaśnił, w odpowiedzi na pytanie zadane przez
mieszkankę Z. Niechciał, odnośnie stołów kamiennych, że były to stoły betonowe, które zostały
zlikwidowane, ponieważ nie spełniały żadnych wymogów. I właśnie ten teren, jak i ciągi piesze,
zostały wtedy wyłożone kostką, gdzie można chodzić nawet w „szpilkach”. Oczywiście cały teren
wymaga jeszcze pewnych nakładów finansowych. Wiceprezes dodał, że z częścią prac się
wstrzymano, ponieważ przy kapitalnym remoncie ulicy Aleksandrowskiej mają zostać „zabrane”
parkingi znajdujące się od strony tejże ulicy. Związana z tym będzie więc zmiana organizacji
targowiska, przebudowy furtek, wjazdów, itd.
Radny K. WĘŻYK poprosił, aby zadbano także o przestrzeganie przepisów dot. parkowania
w miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
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 XII/114/11 w sprawie ustalenia regulaminu
targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym w Zgierzu.
Pkt 6 e
bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej
w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 26A - uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).

12

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w ostatnim wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „poz. 732” postawić przecinek i spację.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS zapytał, jak procentowo przedstawia się wykonanie budżetu miasta po stronie
dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz czy środki pozyskane z ewentualnej
sprzedaży, będą przeznaczone na konkretne cele.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odpowiadając na drugie pytanie, wyjaśnił, że nie ma
możliwości wskazania, na jaki cel, przeznaczony zostanie konkretny dochód.
Radny T. KUPIS zasugerował, że środki te, powinny być przeznaczone na poprawę infrastruktury
drogowej.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK odpowiadając na pierwsze pytanie radnego, powiedziała,
że wysokość wykonania po stronie dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów i nieruchomości,
na dzień 30 czerwca br. - dochody uzyskane z tytułu sprzedaży gruntu, czyli odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - to 35,65%, czyli 284 513,90
zł przy planowanym przychodzie 800 000 zł, natomiast z tytułu sprzedaży lokali - to 20,03 % czyli
515 958,99 zł przy planie 2 575 919 zł. Skarbnik dodała, że mając na uwadze zagrożenie, że strona
dochodowa nie zostanie wykonana, należy zabezpieczyć środki lub pozostawić je w rezerwie.
Radny A. FRACH ponownie zapytał, kto, wg statutu spółki MARKAB, decyduje o sprzedaży lub
odsprzedaży nieruchomości – czy jest to Zarząd, czy Walne Zgromadzenie Udziałowców, oraz czy
jest taka ewentualność, że Miasto mogłoby „zablokować” dalszą sprzedaż nieruchomości.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że spółka nie posiada statusu spółki. Zgodnie
z kodeksem spółek handlowych, to umowa spółki reguluje ten zakres działań. Takie decyzje
zapadają zwykłą większością głosów.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy jest możliwość
umieszczenia, w akcie bezprzetargowego przekazania, zobowiązania do wykonania potrzebnej
infrastruktury na tym terenie, ewentualnie zachowania jego obecnego charakteru.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że uprawnienia gminy dotyczące służebności
będą zawarte. Dodał, że komisje RMZ już opiniowały projekt zarządzenia w tej sprawie.
Radny J. SOKÓŁ zauważył, że sprzedaż bezprzetargowa może być - pod kątem wysokości ceny lepsza, niż zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Niejednokrotnie zdarzało się, że w przypadku
braku zainteresowania kupnem wystawionej do sprzedaży nieruchomości, należało organizować
drugi przetarg, w którym cena była już dużo niższa. Radny dodał także, że z punktu widzenia
spółki, posiadanie nieruchomości na własność, daje możliwość inwestowania, powiększania tym
samym swojego majątku, rośnie także zdolność kredytowa spółki, itp.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że wybudowanie jednego kilometra drogi „z pełną infrastrukturą”
to koszt rzędu ok. 1 mln zł. Powiedział więc, że zapewnienia władz, o przeznaczeniu dodatkowych
środków na poprawę infrastruktury, służą tylko zachęceniu radnych do podjęcia uchwały.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ nie zgodził się ze słowami radnego Mięsoka. Zobowiązał
się informowania radnych o każdym kroku związanym ze sprzedażą tej nieruchomości. Rola
radnych – jako organu kontrolnego – nie kończy się na etapie podjęcia uchwały.
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Radny T. KUPIS zapytał, jaki okres czasu jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji. Czy może
zakończyć się w bieżącym roku, tak by ewentualnie różnice pomiędzy planowanymi dochodami,
a wykonaniem budżetu, zostały chociaż w części pokryte ze sprzedaży tej nieruchomości.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że potrzeba dwóch miesięcy na zrealizowanie
tej transakcji.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/115/11 w sprawie bezprzetargowego zbycia
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wiosny
Ludów 26A.
Pkt 6 f
utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - uzasadnienie do projektu uchwały
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/116/11 w sprawie utworzenia obwodów
głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pkt 6 g
stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w wierszu 7/8 wykreślić wyrazy: „ w zw. z § 2”,
b) w wierszu 9 podstawy prawnej wykreślić wyrazy: „(z późn. zm.)”,
c) w wierszu 10 podstawy prawnej, po wyrazie: „Statutu” dodać wyrazy: „zmienionej uchwałami
Nr XXXIV/315/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. i Nr X/90/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.”,
d) w § 1, wymienione nazwiska zapisać alfabetycznie.
Uwagi Komisji, poza uwagą z ppkt a) zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/117/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
Pkt 6 h
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Rewitalizacja zieleni
miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu” - uzasadnienie
do projektu uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/118/11 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących projektu „Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana
Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu”.
Pkt 6 i
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką
regionu łódzkiego” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013 - uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta
B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w tytule uchwały wyraz: „współfinansowanych” zamienić na wyraz: „współfinansowanego”.
Uwaga Komisji została przyjęta 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/119/11 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Pkt 6 j
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
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Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015 - uzasadnienie do projektu uchwały
wraz z autopoprawką przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ nie wydała opinii.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w ostatnim wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „poz. 679” wyraz: „nr” napisać wielka literą,
- w § 1, po wyrazach: „26 maja 2011” postawić spację,
- w § 1, wyraz: „zmienionej” zastąpić wyrazem: „zmienionym”.
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 - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/120/11 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 6 k
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 31).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
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 XII/121/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 6 l
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 32).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/122/11 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 6 m
zmieniającego uchwałę Nr LIII/490/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta
Zgierza - uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Miasta
D. KUBIAK.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w § 1 w pkt 1, na końcu wiersza zamiast przecinka postawić średnik.
Uwaga Komisji została przyjęta 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/123/11 zmieniającą uchwałę Nr LIII/490/10
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic
stałych obwodów głosowania na terenie miasta Zgierza.
Pkt 7
Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2011 r.
Materiał pisemny - sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza stanowią załączniki od nr 33
do 40.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący poddał pod głosownie - blokiem, przyjęcie
sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2011 r.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdania.
Pkt 8
Informacja na temat realizacji projektu „Miasto Tkaczy”
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 41.
Pełnomocnik ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy A. BOGUSŁAWSKI do przedstawionego
materiału dodał, że wyznaczona jest już data sprawozdania końcowego z projektu, na dzień
12 września br. Odnośnie wypowiedzi radnego Hilińskiego dotyczącej aktów wandalizmu na
terenie Miasta Tkaczy, powiedział, że nic poważnego się nie stało. Służby podjęły jednak działania
mające na celu eliminację jakichkolwiek działań niewłaściwych ze strony wandali.
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodniczący RMZ przeszedł do omawiania
kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 9
Informacja na temat Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz
z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz.
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodniczący RMZ przeszedł do omawiania
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację z działalności między sesjami.
W omawianym okresie:
11 lipca – uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. ławników oraz w pierwszym posiedzeniu nowej
kadencji Rady Osiedla Chałmy-Adelmówek;
14 lipca – uczestniczył w pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady Osiedla Nowe Miasto;
15 lipca – brał udział w konferencji zorganizowanej przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową
dot. podsumowania zakończenia programu usuwania azbestu;
22 lipca – uczestniczył w imprezie z okazji Święta Policji w Zgierzu;
31 lipca – uczestniczył we Mszy Św. z okazji 67. rocznicy Powstania Warszawskiego;
06 sierpnia – uczestniczył w otwarciu restauracji „Raz na wozie” znajdującej się na terenie Parku
Kulturowego Miasto Tkaczy;
12 sierpnia – prowadził nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza;
15 sierpnia – w 91. rocznicę Bitwy Warszawskiej i z okazji Święta Wojska Polskiego, uczestniczył
we Mszy Św. za Ojczyznę, odprawianej w Kościele Farnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Zgierzu; uczestniczył także w odsłonięciu pomnika Waleriana Łukasińskiego; złożył kwiaty na
grobach Legionistów i Żołnierzy września 1939 roku;
22 sierpnia – uczestniczył w otwartym zebraniu Koła PSL na zaproszenie Prezesa Koła;
28 sierpnia – wspólnie z Prezydentem Miasta Zgierza, uczestniczył w dożynkach w Dzierżąznej.
Przewodniczący odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce w omawianym okresie:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Pismo od Dyrektora MOPS w sprawie prośby o włączenie się do akcji „Bank Przydasi”,
Pisma (Muzeum Miasta Zgierza, RO Stare Miasto, TPZ, KSO RMZ) odnoszące się do
propozycji nadania nazwy im. rotmistrza Witolda Pileckiego alejce w Parku Miejskim,
Pismo p. A. Szczepaniak w sprawie protestu dot. wydania lokalizacji na kiosk u zbiegu
ul. 1 i 3 Maja,
Pismo mieszkańców oraz RO Nowe Miasto wyrażające sprzeciw wobec planów budowy
budynku prokuratury na terenie boiska Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu,
Pismo Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w sprawie wsparcia akcji przygotowania dzieci
z najuboższych rodzin do rozpoczęcia roku szkolnego,
Pismo – oferta kursów pierwszej pomocy organizowanych przez PCK,
Pismo mieszkańców ul. Żytniej z zapytaniem o dalsze losy remontu nawierzchni tejże ulicy,
Pismo od Posła na Sejm Mieczysława Łuczaka – odpowiedź na stanowisko Rady Miasta
Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań
i sposobu ich finansowania (uchwała Nr VIII/71/11 z 28 kwietnia 2011 r.)
Pismo likwidatora Spółki Eko Boruta - do wiadomości Rady Miasta Zgierza w sprawie
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●
●

podjęcia działań (nabycia akcji) w zamian za zobowiązania spółki na rzecz Gminy Miasto
Zgierz,
Pismo mieszkańców okolic targowiska miejskiego w sprawie likwidacji giełdy gołębi,
Pismo od p. Adama Zamojskiego w sprawie zwołania uroczystej sesji Rady Miasta Zgierza
podczas której odnowiona zostanie umowa współpracy z Miastem Partnerskim Supraśl,

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że w związku z pismem, w miesiącu
wrześniu przewidziane są dwie sesje RMZ, które odbędą się jednego dnia, najprawdopodobniej
w ostatni czwartek miesiąca.
●
●
●
●
●
●

Pismo p. L. B. Dąbskiego w sprawie uczczenia pamięcią historycznie zasłużonych –
propozycje nadania nazw kolejnym alejkom w Parku Miejskim,
Pismo NSZZ Solidarność odnoszące się do propozycji p. L. B. Dąbskiego,
Pisma od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie – przekazanie uchwał dot.
propozycji zmiany cen biletów,
Oferty kursów związanych z funkcjonowaniem samorządu,
Zaproszenie na IX Kongres Miast Polskich odbywający się Lublińcu na 15-16 września br.,
Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu p. J. Dębowskiej w sprawie prośby o podjęcie
działań zmierzających do naprawy nawierzchni ulicy Sokołowskiej.
Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że jeśli są pytania, to może udzielić na nie
odpowiedzi. Dodał, że upoważniona do wykonywania czynności została także Zastępca Prezydenta
B. Kapusta.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że Prezydent I. Wieczorek jest nieobecna i mimo, iż miałby pytania,
to nie może zadać ich komuś, kogo nie ma. Dodał, że w takim przypadku nie powinno się
przyjmować sprawozdania.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że niejednokrotnie sprawozdania z działalności
Prezydenta Miasta Zgierza, w poprzednich kadencjach, były przyjmowane, mimo nieobecności
Prezydenta. Powtórzył, że Zastępcy Prezydenta mają wszelkie upoważnienia do wykonywania
obowiązków, także do odpowiadania na pytania ze strony radnych.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Pkt 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Prowadzenie obrad Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przekazał Wiceprzewodniczącemu
RMZ G. MACIŃSKIEMU.
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Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone
w statutowym terminie. Odnośnie zapytań, w związku z przejściem gwałtownych burz, wyjaśnił,
że w zakresie substancji mieszkaniowej – budynek mieszkalny na ul. Długiej został uszkodzony
przez powalone drzewo. Stosowne naprawy zostały już wykonane. Więcej strat odnotowano
w zakresie infrastruktury, w zieleni miejskiej. Odnośnie linii tramwajowej 46, wyjaśnił, że nadal
są prowadzone rozmowy, ale zagwarantował, że komunikacja, przynajmniej do granic
Proboszczewic, będzie utrzymana. Władze miasta wybiorą najtańsze i najbardziej korzystne
rozwiązania dla dobra mieszkańców. W przypadku, gdyby kursował tramwaj od Proboszczewic do
Helenówka konieczna będzie przesiadka. Dobrą informacją jest również to, że przynajmniej
w okresie letnim, zasilanie z Helenówka, wystarczy na dotarcie do granicy, na terenie
Proboszczewic. Ponadto, jest techniczna możliwość, aby tramwaj zawracał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wtrącił, iż z nieformalnych informacji wynika, że Łódź,
chce wypowiedzieć dzierżawę zajezdni na Helenówku, na rzecz MKT.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że nie wie nic o takich planach. Dodał także,
że w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu wypowiedzenia porozumienia, zostanie
złożony pozew do sądu z powództwa cywilnego, łącznie z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa,
a więc dalszym funkcjonowaniem linii 46, w oparciu o porozumienie z 1993 roku.
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodniczący RMZ przeszedł do omawiania
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Radna J. ZIELIŃSKA, w imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG, podziękowała
wszystkim, którzy włączyli się z akcję „Paka dla uczniaka”.
Radny A. FRACH i radny T. KUPIS również włączyli się w podziękowania i gratulacje dla
organizatorów akcji.
Przewodniczący Zarządu Osiedla M. WOLSKI zapytał o termin udzielenia odpowiedzi na zadane
pytania.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że w przypadku, w którym władze wykonawcze
mają obowiązek udzielenia odpowiedzi, takowe zostaną przekazane. Dodał, że udzielenie
odpowiedzi ułatwiłoby składanie pytań na piśmie.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poruszyła temat omawiany na sesji Rady Miasta Łodzi z dnia
24 sierpnia br. dot. linii tramwajowej 46. Wiceprezydent Łodzi A. Banaszek powiedział,
że negocjacje trwają, nie ma jednak planów likwidacji MKT. Podstawą działania jest porozumienie
się Gmin: Zgierz i Ozorków oraz Miast: Zgierza i Ozorkowa. Dodała, że na pytanie odnośnie
infrastruktury, czy Miasto Łódź będzie partycypowało w kosztach naprawy - podbicia torowiska na
ul. 1 Maja, uzyskała odpowiedź, że jeśli będzie remontowane to „porządnie, a nie tylko podbicie”.
Mieszkanka poruszyła także sprawę wycinki drzew w pasie Chełmska 17 – 19. Na prośbę sąsiada,
złożyła wniosek, ponieważ drzewa zagrażają jego bezpieczeństwu. Zgody na wycinkę jednak nie
dostała, z niewiadomych powodów. Dodała, że to dla Niej „żaden dochód, tylko strata”.
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Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że faktycznie Wiceprezydent Łodzi A. Banaszek
mówi o utrzymaniu linii 46, ale przez MPK Sp. z o. o.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK złożył wniosek, aby interpelacje radnych były publikowane na
łamach Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego.
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego
pkt porządku obrad.
Pkt 15
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XII sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
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