
Protokół Nr XIII/11
XIII sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 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. 14.00

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych - 23
Stan faktyczny radnych - 23
Radni obecni - 21
Radni nieobecni - 02 (T. Kupis, E. Steglińska-Maciak)

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce. 
3. Uwagi do porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
6. Zapytania mieszkańców. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta  Zgierza  dla  terenu  ograniczonego:  ulicą  Ozorkowską,  ulicą  Romantyczną,  ulicą 
Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą i ulicą Kwiatową,
b)  bezprzetargowego  zbycia  na  rzecz  dotychczasowych  dzierżawców  nieruchomości 
położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 29A-35A i 29-39,
c) zmiany uchwały Nr XLI/378/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
d) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi”,
e) wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
f) zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
g)  zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w zakresie  zadań 
własnych,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.

8. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2011 r. 
9. Informacja nt. realizacji "Akcja lato". 
10. Informacja nt. remontów w placówkach oświatowych i placówkach kultury. 
11. Informacja dotycząca przygotowania do "Akcji zima" - 2011/2012. 
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad sesji. 
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Pkt 1
Otwarcie sesji

Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XIII  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
Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce

Prezydent  Miasta  Zgierza  I.  Wieczorek  wraz  z  Przewodniczącym  Rady  Miasta  Zgierza
J. Komorowskim wręczyli  nagrody oraz stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów 
zgierskich szkół. Pogratulowali wyróżnionym i życzyli dalszych sukcesów.

Stypendia otrzymali: Agata Tobaszewska z SLO, Magdalena Bartczak, Kamila Kwieciak i Damian 
Ciunowicz z Gimnazjum Nr 1, Milena Kujawiak, Magdalena Sławińska, Martyna Plisiecka i Piotr 
Skibiński z Gimnazjum Nr 2, Kamil Klimczak z Gimnazjum Nr 3, Joanna Dybowska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 5, Arkadiusz Rybski ze Szkoły Podstawowej Nr 4.

Pkt 3
Uwagi do porządku obrad

Brak uwag do porządku obrad.

Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XII sesji

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

Protokół Nr XII/11  -  głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radny  A.  MIĘSOK  odniósł  się  do  interpelacji  składanej  już  przez  siebie,  kilkakrotnie
na  poprzednich  sesjach.  Powiedział,  że  do  tej  pory  nie  uzyskał  odpowiedzi  na  jedno  pytanie,
tj. W jakich podmiotach, pan Jan Mirowski dokonał, w ostatnich trzech latach, stosownych analiz, 
audytów?  Następnie  odniósł  się  do  materiału,  który  otrzymali  radni,  tj.  do  analizy  audytu 
przeprowadzonego przez pana J. Mirowskiego w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu. 
W  związku  z  tą  analizą,  radny  zadał  kilka  pytań:  Czy  Pani  Prezydent  zapoznała  się  z  tym 
materiałem? Trudno jest  się do niego odnieść,  ponieważ,  jak twierdzi  radny,  dokument  ten nie 
spełnia wymogów określonych w Dziale VI ustawy o finansach publicznych, opisanych w art. 272 
do  296  oraz  wytycznych,  wynikających  z  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  w  sprawie 
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego z dnia 1 lutego 2010 r. Kontynuując, 
radny zapytał: Czy pan Mirowski spełnia wymogi art. 286 wyżej przywołanej ustawy? Dlaczego 
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treść złożonego sprawozdania nie spełnia wymogów Rozporządzenia? Czy w świetle art. 271 ust. 1 
i  3,  jako usługodawca,  mógł  w ogóle  przeprowadzać  kontrolę  i  czy powierzenie  Jemu takiego 
zadania,  było  zgodne  z  prawem?  Dlaczego  zapłacono  za  dokument,  którego  treść  nie  spełnia 
wymogów  ustawowych?  Czy  pan  Jan  Mirowski  przekazał  przygotowane  sprawozdanie 
kierownikowi kontrolowanej jednostki zgodnie z § 25 ust. 1 wyżej przywołanego Rozporządzenia? 
Czy  kierownik  jednostki  wniósł  pisemne  wyjaśnienia  zgodnie  z  § 25  ust.  2  Rozporządzenia?
W  jakim zakresie  Pani  Prezydent  zapoznała  się  z  analizą,  płacąc  za  nią  panu  Mirowskiemu? 
Przyglądając się pierwszej stronie, radny zauważył, że autor operuje terminami „zysk” oraz „strata” 
w  odniesieniu  do  zakładu  budżetowego  –  w  rzeczywistości,  takie  pozycje  nie  występują.
W dokumentach finansowych operuje się pozycją „stan funduszu obrotowego na początku lub na 
koniec  roku”.  Pisanie  o  „zysku”  lub  „stracie”,  świadczy o braku precyzji  lub  o nieznajomości  
gospodarki  finansowej  zakładów  budżetowych.  W  tabeli  Nr  2  na  stronie  3,  w  kolumnie
dot. 2008 roku, nie podano kosztów komunikacji tramwajowej, w związku z tym nie można się 
odnieść do podsumowań i te odniesienia, absolutnie nie będą porównywalne. Odnośnie strony 4 – 
radny zapytał: Czy zgadza się Pani z twierdzeniem, że kontrolerzy nie rozliczają się z mandatów 
gotówkowych,  które  wystawiają  pasażerom  jadącym  bez  ważnego  biletu?  Radny  zauważył,
że  mandaty,  to  druki  ścisłego  zarachowania  i  posiadają  hologram.  Każdy  kontoler  podpisuje 
odpowiednią deklarację  odpowiedzialności  materialnej,  dlatego nie ma w tym przypadku mowy
o  jakichkolwiek  nadużyciach.  Odnośnie  strony  6  –  autor  nie  dokonał  żadnego  działania 
matematycznego, gdyż kwota 202 722 zł przeznaczona na zabezpieczenie czystości przystanków 
powinna być  rozłożona na 26,  a nie  na 12 miesięcy.  Dlatego, wzrost kosztów to 11,4%, a nie
o  141,3%.  Taki  wzrost  będzie  dotyczył  także  roku  2013,  ponieważ  nie  przewidziano  wzrostu 
waloryzacji  stawki.  Odnosząc  się  do  pkt  10  na  str.  7  –  radny  zapytał:  Czy  zgadza  się  Pani
z twierdzeniem autora analizy, że ktoś, kto wykonuje pracę na podstawie umowy – zlecenie, musi  
płacić podatek VAT? Radny zapytał: Dlaczego Pani Prezydent odebrała materiał z taką dużą ilością 
błędów? Radny dodał, że oczywiście w tej analizie zawarte są także trafne spostrzeżenia, dlatego 
zapytał:  Czy Pani Prezydent zgadza się z uwagami zawartymi w przedłożonej analizie? Za jaką 
cenę wozokilometra, świadczył usługi przewoźnik, na uruchomionej linii M - na Malinkę, kiedy to 
cena  fakturowana  przez  Markab  jest  o  całą  złotówkę  wyższa?  Czy  zgadza  się  Pani,  że  przy
1 400 000 km, które autobusy Markabu wykonują na terenie miasta Zgierza i za które Miasto płaci,  
na jednej złotówce Miasto zaoszczędziłoby ok. 1400 000 zł każdego roku? Czy zgadza się Pani
z  sugestią  autora  analizy,  że  przy  takiej  możliwości  wykorzystania  innego  przewoźnika,
nie należałoby przystąpić do postępowania przetargowego, które wyłoniłoby innego przewoźnika,
a w Ustawie o transporcie publicznym, taki tryb jest preferowany. Na stronie 4 – absolutnie słuszny 
wniosek,  zauważył  radny  MIĘSOK  -  Markab  powinien  zapewnić  możliwość  kontrolowania 
punktualności  pojazdów  za  pomocą  systemu  GPS,  który  uzyskuje  Miasto  lub  MUK,  jako 
zleceniodawcy. Czy Pani zgadza się z tą sugestią? – zapytał. Co władze miasta mają zamiar zrobić 
ze sprzedażą biletów? Czy istnieje jakiś pomysł, na to, aby zapewnić dobry kanał dystrybucyjny 
sprzedaży biletów przez kierowców? Jakimi przesłankami kierował się autor analizy,  twierdząc,
że  korzystnym  dla  Miasta  rozwiązaniem,  będzie  przekształcenie  MUK-u w jednostkę  o  innym 
charakterze  prawnym?  Zdaniem  radnego  jest  to  forma  ukrycia  pewnych  oszczędności,
jak  i  kosztów.  Radny  złożył  także  interpelację  dotyczącą  praktyki  zatrudniania  w  UMZ 
pracowników w charakterze „p. o.” tj. pełniących obowiązki (załącznik nr 4).

Radny  J.  SOKÓŁ  złożył  interpelacje  w  sprawach:  zainstalowania  oświetlenia  na  boisku  przy
ul. Leśmiana  (załącznik nr 3); pisma ITZ – by na jego łamach odbywały się polemiki i dyskusje, 
oraz by pismo stanowiło monitor informacyjny UMZ, odnosi się także do artykułu w ITZ ( nr 35-36 
z  2011 r.)  pt.  „Młynarze  ze Zgierza”  (załącznik  nr 4);  podania powodu zwolnienia  Naczelnika 
Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Jego Zastępcy (załącznik nr 5).
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Radna E. KRZEWINA złożyła interpelację w sprawie wpisania do projektu budżetu na rok 2012 
zadania  –  oświetlenie  ul.  Konwaliowej,  ul.  Rubinowej  i  ul.  Bursztynowej  na  odcinku  od
ul.  Północnej  (załącznik  nr  6).  Radna,  w imieniu  Klubu Radnych  Jerzego Sokoła  odniosła  się 
również  do  artykułu  w  ITZ  podpisanego  przez  autorów  „Młynarze  ze  Zgierza”  negując
w zdecydowany sposób postawę wydawcy pisma (załącznik nr 7).

Radny  K.  WĘŻYK  przedstawił  wnioski  w  sprawach:  braku  przyłączy  do  kanalizacji  działek 
należących  do  mieszkańców  na  ul.  Na skarpie;  uporządkowania  i  zagospodarowania  terenu  za 
Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  w  Zgierzu;  niesprzątniętych  worków  na  śmieci 
pozostawionych po akcji „Sprzątanie świata” na ul. Zawiszy 2a (załącznik nr 8).

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  Sobczak  złożył  interpelację  w  sprawie  podjęcia  działań 
zmierzających do wydłużenia okresu korzystania z dodatkowego wodomierza do pomiaru wody 
stosowanej do podlewania terenów zielonych w okresie wegetacji roślin (załącznik nr 9).

Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanych przez 
rodziców  w  sprawie  opłat  za  świadczenia  realizowane  w  przedszkolach  (załącznik  nr  10); 
zapewnienia  dzieciom  –  uczniom  uczęszczającym  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  w  Zgierzu 
bezpieczeństwa  w  czasie  przejścia  przez  ulicę  –  zainstalowanie  instalacji  świetlnej  bądź 
zapewnienie  obecności  funkcjonariusza  Straży  Miejskiej  (załącznik  nr  11).  Radny  zadał  także 
szereg  pytań:  dotyczących  liczby absolwentów zgierskich  szkół  podstawowych  kontynuujących 
naukę poza terenem miasta;  podwyżek płac  dla  nauczycieli;  ilości  klas  pierwszych  w szkołach 
podstawowych; odpowiedzialności za zabezpieczenie terenu budowy przy Szkole Muzycznej na ul. 
Sokołowskiej; zagospodarowania pomieszczenia po aptece na ul. Fijałkowskiego 2; wykorzystania 
systemu „ekonomii społecznej” w związku z rosnącym w mieście bezrobociem (załącznik nr 12); 
trybu  -  w  jakim  odbywa  się  wybór  radnych  na  wyjazdy  krajowe  i  zagraniczne  finansowane
z budżetu miasta Zgierza; zestawienia wyjazdów zagranicznych władz miasta oraz radnych Rady 
Miasta Zgierza za okres od stycznia do września 2011 r. (załącznik nr 13)

Radna B. ŚWIĄTCZAK zwróciła uwagę na ruch tirów na ul. Gałczyńskiego, o zagrożeniu jaki ze 
sobą niesie i konieczności podjęcia kroków zmierzający do wyeliminowania go z centrum miasta. 
Mówiła  także,  w imieniu  Klubu Radnych  PO, o sytuacji  dot.  zwolnienia  Naczelnika  Wydziału 
Infrastruktury -  o złej  atmosferze w UMZ i nieprzychylnej  opinii  mieszkańców, dołącza się do 
stanowiska  Klubu  Radnych  Jerzego  Sokoła  w  sprawie  aktu  wandalizmu  skierowanego  wobec 
Redaktora Naczelnego „Głosu Zgierza(n)” pana H. Urbanowskiego.

Radny  A.  MIĘSOK  również  w  odniesieniu  do  zdarzeń,  skierowanych  przeciwko 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Stare Miasto H. Urbanowskiemu zauważył, że wyczerpują one 
znamiona art.  288 Kodeksu Karnego -  niszczenie  mienia,  oraz ocierają  się  o art.  193 Kodeksu 
Karnego - naruszenie miru domowego, są więc czynami karalnymi. Radny dodał, że takie sytuacje 
nie  miały  miejsca  w  ciągu  ostatnich  –  przynajmniej  -  20  lat.  Dom to  nienaruszalna  twierdza 
każdego człowieka i  nie  można pozostawić bez echa tego,  co się stało.   Radny zaapelował  do 
Przewodniczącego RMZ o sformułowanie stanowiska Rady Miasta Zgierza potępiającego tego typu 
zachowanie i postawę.

Radny M. PILARSKI zauważył, że akty wandalizmu skierowane przeciw panu H. Urbanowskiemu 
to nie jest  odosobniony przypadek.  Radny dodał, że zdarzają się przypadki  przerzucania śmieci 
poza ogrodzenie jego nieruchomości. Ostatnio zniszczono także baner wiszący na płocie. Radny 
poprosił więc, o uwzględnienie Jego problemu, podczas przygotowywania ewentualnego projektu 
uchwały.
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Radny J. SOKÓŁ zauważył,  że jeżeli stanowisko Rady Miasta Zgierza będzie przygotowywane,
to o charakterze ogólnym dot. zaprzestania używania przemocy wobec wszystkich, bowiem żyjemy 
w demokratycznym i wolnym kraju.

Radny M. SENCEREK potępił  wszelkie próby używania przemocy wobec kogokolwiek. Mówił
o konieczności zaniechania eskalacji tego typu zachowań i konfliktów.

Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  Chełmy-Adelmówek  E.  FRANKOWSKA  podziękowała
za  otrzymaną  odpowiedź  i  zrealizowanie  wniosków  zgłoszonych  przez  mieszkańców  na 
poprzedniej  sesji  RMZ.  Złożyła  kolejne  wnioski  o  naprawę  ul.  Sadowej,  położenie  nakładki 
asfaltowej w rękawie ul. Chełmskiej (załącznik nr 14).

Radna  B.  PALMOWSKA  zapytała  o  budynek  znajdujący  się  na  rogu  na  ul.  Długiej
i ul. Narutowicza, czy zapadnie decyzja o uporządkowaniu tej nieruchomości.

Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  Rudunki  W.  PARTYCKA  poprosiła  o  zainstalowanie  lamp 
oświetleniowych na ul.  Pogonowskiego.  Zapytała  także o „Akcję liść”,  czy będzie w tym roku 
organizowania (załącznik nr 15).

Przewodniczący  Rady  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący,  ponieważ ja  chciałem zabrać  głos  w następnym punkcie,  odnośnie  „zapytania 
mieszkańców”, ale skoro w tym punkcie była poruszana moja sprawa, to nie wiem, czy nie lepiej 
zabrać w tym punkcie głos, jeśli by Pan mógł mi udzielić, tym bardziej, że chciałbym w szerszym 
kontekście  poruszyć  tą sprawę i  zadać pytanie Pani Prezydent,  m.  in.  na temat  bezpieczeństwa
w naszym mieście. To od Pana zależy, czy w tym punkcie, czy w następnym?”

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: „Panie Przewodniczący, myślę, że jesteśmy 
już na pograniczu, także... nie widzę chętnych do zgłaszania się, także możemy syntetycznie przejść 
również do kolejnego punktu, ale bardzo proszę. W drodze wyjątku...”

Przewodniczący  Rady  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący, Szanowna Rada, występuję z tego miejsca i chcę zadać kilka pytań Pani Prezydent 
w  ważnej  sprawie,  nie  tylko  dotyczących  moich  ostatnich  wydarzeń,  ale  ogólnie  na  temat 
bezpieczeństwa w naszym mieście. I występuję też tu, w tym miejscu, ponieważ to jest już moje  
ostatnie wystąpienie na sesji Rady Miasta w tej kadencji. Więcej już nie będę występował, może już 
więcej  nie  będę  zabierał  głosu.  Panie  Przewodniczący i  Szanowni  Państwo,  atak  na mój  dom, 
odbieram to, że miało to być na celu, uciszenie zarówno mnie, jak i naszej gazety. Zamach na mój 
dom oceniam, jako zamach na wolność słowa. Panie Przewodniczący i  Szanowna Rada, muszę 
powiedzieć, że te metody, co się stało w stosunku do mnie, przypominają to białoruskie metody.  
Można więc powiedzieć, że mamy już pierwsze efekty wizyty Ambasadora Białorusi w naszym 
mieście. Oczywiście ja nie wiem kto to zrobił, kto to zrobił...  w każdym bądź razie, jestem święcie 
przekonany, że zleceniodawcy tego niecnego czynu, znajdują się na tej sali. I chcę tym łobuzom 
powiedzieć, że zrobi wszystko, żeby zostali złapani i ukarani. Ja wierzę w prawo i sprawiedliwość, 
prawo i sprawiedliwość pisane małymi literami. Proszę państwa, jak już powiedziałem, nie wiem 
kto  to  zrobił,  natomiast  chciałem  zwrócić  Państwu  uwagę  na  pewien  ciąg  wydarzeń.  Otóż
07 września ukazuje się na łamach ITZ-u paszkwil, nie tylko na mnie, ale na jeszcze na inne osoby,  
natomiast w nocy, tego samego dnia, następuje atak, brutalny atak na mój dom. Ja to uważam, że to 
była skoordynowana jak gdyby akcja. Jeśli do tego dodam wcześniej, że tydzień wcześniej, odbyła 
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się sesja Rady Miasta, na której to, proszę Państwa, w sposób arogancki odnosił się w stosunku do 
mnie pan wiceprezydent Leśniewicz i mówiąc: z tym panem nie będę rozmawiał...”

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI powiedział:  „Panie Przewodniczący przepraszam, ale 
Pan pozwoli... Bardzo proszę o niedokonywanie wycieczek personalnych. Pana podejrzenia, które 
są tylko domniemaniem i Pana przemyślenia... jak najbardziej ma Pan do nich prawo, ale nie są
w żaden sposób udowodnione, ani... a poza tym, postępowanie, jeśli zostało uruchomione, to trwa... 
zatem  proszę  bardzo  nie  robić  żadnych  wycieczek  personalnych  i  w  swojej  wypowiedzi  nie 
sugerować  nikomu,  komukolwiek,  że  na  tej  sali  znajdują  się  osoby,  które  podżegały  i...
a  w  szczególności  personalnie  wymieniania  ich.  Bardzo  proszę  Panie  Przewodniczący
o zaniechanie wskazywania potencjalnych winnych bądź namawiających do tego czynu. Potępimy 
ten czyn. Jak Pana... każdy z nas to potępia ale bardzo proszę, żeby sugestii z Pana ust... sugestie
z Pana ust nie płynęły. Bardzo proszę.”

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział: ”Bardzo proszę, żeby 
Pan nie przerywał, nie cenzurował moich wypowiedzi. Bo ja mówię tylko o faktach, proszę Pana,
ja nie...”

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: „Przepraszam bardzo jeszcze raz. O faktach 
to  będziemy  mówić,  jeżeli  zostaną  udowodnione.  To  jest  tylko  zbieg  wydarzeń,  które  Pan 
domniemuje. Szanowny Panie Przewodniczący, z uwagi na Pana wiek, proszę nie powodować tego, 
żebym odebrał Panu głos. Udzieliłem głosy, rozumiem Pana rozgoryczenie i dlatego ma Pan prawo 
w  tej  chwili  się  wypowiadać,  ale  bardzo  proszę  nie  domniemywać  i  nie  przytaczać  swoich 
przemyśleń

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział: „Mają prawo rzucać 
na mój dom różne rzeczy, natomiast ja nie mam prawa nawet odezwać się...”

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział:  „Panie Przewodniczący.  Ludzie nie mają 
prawa, a jeżeli to zrobili, są odpowiednie służby, które to rozstrzygną, ale Panie Przewodniczący 
bardzo proszę... Obowiązkiem moim jest zachować powagę sesji i procedować zgodnie z przyjętym 
przez  Radę porządkiem obrad.   Jeżeli  zagadnienia  odbiegają  od porządku obrad,  obowiązkiem 
moim jest również interweniowanie w tej sprawie. Również wskazywanie, bez osądzenia, winnych, 
czy domniemanych winnych, narusza powagę sesji. Bardzo proszę. Rada Gminy nie jest organem 
śledczym,  ani nie  ma kompetencji  aby dochodzenie  przeprowadzać,  zatem, żadne oświadczenia 
wskazujące  na  winnych,  nie  są  przedmiotem procedowania.  I  jeszcze  raz  bardzo  proszę  Panie 
Przewodniczący,  z całym szacunkiem...  jeżeli...  bardzo proszę o niewskazywanie,  potencjalnych 
wynikających z pana przemyśleń,  winnych. Niech każdy z nas się domyśla kto to mógł zrobić, 
niech  każdy  z  nas  odczyta,  jak  organy  ścigania  dojdą  do  tego,  kto  to  zrobił  i  te  osoby będą 
osądzone.  A  w  tej  chwili  nie  jest  miejsce,  ani  pora,  na  to,  żeby  wskazywać.  Bardzo  proszę
o niedokonywanie tychże ocen, bo będę zmuszony odebrać Panu głos. Może Pan odwołać się do 
Rady, ale to już jest tryb kolejny. Bardzo proszę.”

Przewodniczący  Rady  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący,  niech Pan tak nerwowo nie reaguje,  bo ja chciałem się  spytać,  czy,  odnośnie 
wystąpienia Pana Leśniewicza, tak się postępuje w stosunku do osób. Jestem tutaj, reprezentuję, 
jestem Przewodniczącym  Zarządu  Rady Osiedla  i  łączenie  mnie  jako Redaktor  Gazety  „Głosu 
Zgierza(n)”  jest  niewskazane.  I  chciałem zapytać  Pani  Prezydent,  czy Ona będzie  odpowiadała 
tylko dla osób, które Jej się podobają, które chwalą Panią Prezydent, czy tez nie? Ale chciałem tez 
zwrócić uwagę na reakcję, proszę państwa, na reakcję władz miasta Zgierza. To są fakty,  Panie 
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Przewodniczący.  Jeśli  np.  wiele  osób  do  mnie  się  zwraca  i  oferuje  mi  pomoc,  współczucie...
Ja  chciałem  tu,  z  tego  miejsca,  podziękować  właśnie  radnym:  Sokołowi,  Mięsokowi,  Pani 
Świątczak,  Panu  Hilińskiemu,  całej  radzie  naszej  Rady  Osiedla  na  czele  z  Panem Tadeuszem 
Iwaniukiem i różnym mieszkańcom, ale co robi Pani Prezydent? I to Pana powinno oburzyć, a Pana 
nie oburzyło, proszę Pana. Pani Prezydent, po pierwsze, wydaje oświadczenie, oświadczenie, które 
nie ma cienia współczucia w stosunku do mnie. Nikt nie oferuje mi żadnej formy pomocy, tylko co 
następnie  robi...  Ja  już  pomijam  fakt,  że  w  tym  oświadczeniu  jest  kardynalny  błąd.
Jest sformułowanie „Zarząd Miasta Zgierza” - żeby Pani Prezydent nie wiedziała, że takiego tworu,
w Urzędzie Miasta nie ma. Zarząd Miasta Zgierza. I co dalej robi, proszę Pana, na łamach ITZ-u 
ośmiesza atak na mój dom. To Panu się podoba? Atak na mój dom, Panie Przewodniczący. Tam 
było napisane tak, że...”

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: „Panie Przewodniczący,  muszę ponownie 
wejść... Ja Panu odpowiem, stworzyliśmy polemikę niepotrzebną całkowicie. Tu w tym momencie 
nie ma znaczenia mój stosunek do artykułu czy czegokolwiek.  Mam prowadzić sesję i  do tego 
zostałem powołany. Moje stanowisko jest również takie, że współczuję Panu tej sytuacji. Proszę 
mnie nie utożsamiać z odczuciami kogokolwiek. Bardzo proszę.”

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział: „Podkreślam..”

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział:  „Pana  oceny  są  nieuprawnione  w  tym 
momencie...”

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział:  „Skandaliczna była 
postawa władz, jeżeli na łamach ITZ-u ośmiesza się atak na mój dom i tam pisze: jaka wizyta taki 
zamach... naśmiewano się, w zasadzie, skoro ja nie zginąłem, to co to za zamach. I to porównuje 
się, jakby ptak narobił kupę na samochód. I cóż, proszę Państwa, mówi się, że kupa jest większa 
jakby zrobił sokół, a mniejsza jak pelikan. To jest aluzja wybitna. Proszę Państwa, naśmiewanie się 
z czyjegoś nieszczęścia jest szczytem chamstwa i arogancji. I jest też jakby aprobatą dla metod 
siłowych. I to właśnie, całą odpowiedzialność, wg mnie, spoczywa na Panią Prezydent. Bo Pani na 
łamach  ITZ-u  wydawanego  za  publiczne  pieniądze,  proszę  Państwa,  m.  in.  za  moje.  Czy ITZ 
powstał  po  to,  żeby  szkalować  innych  działaczy  społecznych,  czy  miał  za  zadanie  funkcję 
informacyjną?  I  chciałbym  też  się  spytać,  ale  szkoda  że  Pani  wyszła.  Na  początku  roku  było 
spotkanie  w którym Pani,  ja  też  brałem udział,  Pani  Prezydent  powiedziała,  że  jeżeli  w ciągu 
dwóch, trzech miesięcy ITZ nie będzie na siebie zarabiał, to zostanie zlikwidowany. Dziwię się też,  
że przecież w całej poprzedniej kadencji, radni PiS-u zawsze mieli...  hasłem sztandarowym była 
likwidacja  ITZ-u. Dzisiaj  nikt na ten temat  nie mówi,  ale proszę Pana,  czy można jeszcze raz, 
pytam się, za publiczne pieniądze, że Państwo radni nic na ten temat nie mówią, szkalować inne 
osoby. Proszę zwrócić uwagę, że w tym artykule, nie tylko się szkaluje mnie, nie tylko Pana Idzi  
Antczaka...  ale  chciałem zwrócić  uwagę,  że  to  Pani  Prezydent,  pośrednio,  krytykuje  Pana,  jak 
gdyby,  Ministra  Krzysztofa  Kwiatkowskiego.  Bo  tam  jest  m.in.  napisane,  że  ludzie  związani
z  Platformą  Obywatelską,  cytuję  ten  cytat:  „kręcili  lody  w  Ministerstwie  Sportu”.  Szanowni 
Państwo, ja postaram się, żeby Minister Kwiatkowski otrzymał tą informacją, a jednocześnie nie 
pamiętam,  żeby  ludzie  z  Platformy  „kręcili  lody”.  Natomiast,  tym  felietonistom,  chciałem 
powiedzieć,  że ktoś inny „kręcił lody” w Ministerstwie Sportu, mianowicie Pan Tomasz Lipiec, 
który  był  Ministrem  Sportu  za...  gdy  premierem  był  Pan  Jarosław  Kaczyński,  i  który,
w październiku 2007 roku, został zatrzymany przez CBA i aresztowany...”

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: „Panie Przewodniczący, czas...”
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Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział:  „Chwileczkę,  zaraz 
kończę. I dlatego, ja już teraz podkreślam, że Państwu radnym apeluję,  żebyście zrobili wszystko, 
żeby na łamach ITZ nie ukazywały się takie artykuły. I jeszcze  przedostatnia sprawa. Ta sprawa 
związana  z  atakiem  na  mój  dom łączy  się  z  szerszym  problemem  bezpieczeństwa  w  naszym 
mieście.  I  tutaj,  wielokrotnie,  proszę  Państwa,  ja  zabierałem  głos  i  pośrednio,  właśnie 
krytykowałem Pana Przewodniczącego,  bo jeżeli  na początku marca  odbyła  się  na tej  sesji,  na 
której Pan... był punkt – informacja na temat bezpieczeństwa w mieście. Ja powiedziałem, że takie 
podejście to jest odfajkowywanie tematu. Pan wtedy się na mnie  obraził i j bym proponował, żeby 
Pan się nie obrażał, bo to... ja z całą mocą mówię, że to jest właśnie odfajkowywanie, bo jeżeli my 
tylko patrzymy na statystyki i nic nie... a w tych statystykach jest zawsze taki wniosek, że mamy 
sytuację bardzo dobrą, a, że w rzeczywistości jest dużo gorzej, no to jest gorzej dla rzeczywistości. 
Ja  uważam,  że  radni  powinni  się  zajmować  rzeczami,  co  trzeba  zrobić,  żeby  poprawić  stan 
bezpieczeństwa, ładu, porządku w mieście. I tym bardziej, że uważam, że niewielkimi nakładami 
finansowymi,  można te  niektóre elementy poprawić,  ale  to  powinno się  na początku kadencji..
Bo, od pomysłu do realizacji jest długa droga. I na koniec powiem, to być może będzie dla władz 
bardzo  radosna  informacja.  Ja  postanowiłem  całkowicie  już  zrezygnować  z  działalności 
dziennikarskiej,  no  i  zapewne,  władze  cieszą  się  i  podskakują  z  radości.  Mogą  powiedzieć,
że wygrały tą bitwę ze mną. Ale to jet takie (…) zwycięstwo. Jest zwycięstwo na krótką metę. Ale 
na dłuższą metę nie da się zahamować słusznej krytyki władz miasta, nawet „koktajlami mołotowa” 
i  powiem też,  że prawdopodobnie wkrótce też zrezygnuję również z działalności Rady Osiedla,
no zresztą,  to będzie zależało od postawy Rady Osiedla.  Jeżeli  ja tu patrzę,  nic się nie robi się 
pozytywnego,  nie  reaguje  się  na  nasze  postulaty,  nic  z  tych  rzeczy nie  robi,  i  występuje  buta
i arogancja, na niewygodne pytania Pani Prezydent potrafi tylko powiedzieć: „Bo mam takie prawo, 
bo mam takie prawo, bo mam takie prawo”. I chcę na koniec powiedzieć Pani Prezydent, proszę Jej  
powiedzieć, że mieszkańcy tego miasta mają też prawo, mają prawo w referendum, odwołać Panią 
Prezydent.  I  dla  mnie  nie  jest  kwestią,  czy  będzie  to  referendum,  czy  nie  będzie,  a  jestem 
przekonany, że będzie. Ale dla dobra tego miasta uważam, że ono powinno być jak najszybciej. 
Dziękuję.”

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Pozwolę  sobie  dwa 
zdania  komentarza  Panie  Przewodniczący.  Przykre  jest  że  z  jakimikolwiek  działaniami  bądź 
zaniechaniami działań utożsamia Pan Przewodniczącego Rady. No ale to jest Pana ocena. Czy ja 
zabierałem głos, to już inni ocenią... ale pozwolę sobie skomentować opinię, bo in persona było 
bardzo mocno. Pan ma taki charakter Panie Przewodniczący, że jeżeli ktoś ma podobne zdanie, albo 
schlebia Pańskiemu zdaniu, to potrafi Pan być kumplem i po ramieniu poklepać, jeżeli ktoś ma inne 
zdanie albo inny punkt widzenia, albo może działać tylko i wyłącznie tak, jak prawo pozwala i jest 
to niezgodne z Pana filozofią, to już wtedy ta osoba jest „be”. To jest jedna sprawa. Druga sprawa.  
Złe zachowanie, w Pana mniemaniu, Prezydenta Leśniewicza podczas poprzedniej sesji, w żaden 
sposób nie  wolno utożsamiać z tym,  że było  przyczynkiem,  do tego,  żeby atak na pana ostoję 
osobistą,  został  zorganizowany.  To  jest  druga  sprawa.  Kolejna  sprawa.  Pan,  jako  sprawny 
dziennikarz,  wieloletni  dziennikarz  i  znawca  tego  tematu,  powinien  wiedzieć,  że  cenzury
w  mediach  nie  ma.  Zatem  odpowiedzialność  za  artykuły  w  gazecie  wydawanej  za  publiczne 
pieniądze, nie ponosi, ani Rada, ani Przewodniczący Rady, ani Prezydent, tylko dziennikarz, który 
te artykuły napisał. Są odpowiednie tryby – wg Prawa prasowego – gdzie można wystąpić i pewne 
informacje uzyskać bądź dokonać korekty. Dziękuję bardzo.”

Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że ta cała dyskusja pokazuje wyraźnie jaka atmosfera panuje
w  UMZ  i  w  całym  mieście.  Radna  zaapelowała  do  Przewodniczącego  RMZ,  aby  wspólnie 
doprowadzić do możliwości wykonywania normalnej pracy i zająć się problemami miasta, a nie 
„wycieczkami, kto, komu, co i dlaczego”.
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Radny Z. ZAPART zaproponował ogłoszenie 10 minutowej przerwy, by spowodować, żeby w sesji 
Rady Miasta uczestniczył przedstawiciel organu wykonawczego.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Radna E. KRZEWINA zapytała jakie koszty poniosło Miasto, w związku z organizacją imprezy 
organizowanej na zakończenie lata.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do omawiania kolejnego pkt 
porządku obrad.

Pkt 6
Zapytania mieszkańców

Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zapytała,  czy  prawdą  jest,  że  jeden  z  radnych  występował
z wnioskiem o likwidację opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zapytała także o termin udrożnienia
ul. Norwida. Mówiła o konieczności wybudowania chodnika przy SP Nr 5 oraz o tragicznym stanie 
schodów do Przychodni na ul. Fijałkowskiego.

Przewodniczący Rady Osiedla  Stare  Miasto  T.  IWANIUK poruszył  sprawę protestu  złożonego
w sprawie p. H. Urbanowskiego. Mówił także o lekceważącym zachowaniu władz miasta wobec 
jednostek pomocniczych.  Zapytał  Przewodniczącego RMZ, dlaczego nikt  nie  wystąpił  z  prośbą
o opinię Rady Osiedla Stare Miasto, w sprawie poruszanej na poprzedniej sesji RMZ, dotyczącej 
likwidacji giełdy gołębi.

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI wyjaśnił,  że  jeżeli  ktoś  miałby  się  zwrócić  do  RO,
to tylko wnioskodawca, który składa projekt uchwały.

Mieszkaniec J. SŁOMIŃSKI, przedstawiciel Grupy Właścicieli budowy nawierzchni ul. Żytniej, 
mówił  o  projekcie  budowy  tejże  ulicy.  Wyjaśnił,  że  24  czerwca  zeszłego  roku  otrzymano 
pozwolenie  na  budowę.  Mieszkaniec  poinformował  o  planach  i  podjętych  już  w  tej  sprawie 
działaniach.  Poprosił
o  uwzględnienie  tej  pozytywnej  inicjatywy  społecznej  w  projekcie  budżetu  miasta  Zgierza
na przyszły rok.

Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK poruszył  temat  potrzeby aktywizacji  postawy władz miasta 
wobec własności publicznej.  Mówił  o modernizacji  ul.  Parzęczewskiej,  zapytał,  czy została  już 
zakończona. 

Mieszkaniec I. ANTCZAK wracając do sprawy artykułu szkalującego mieszkańców Zgierza, który 
ukazał się na łamach gazety ITZ na stronie wydawcy, czyli Prezydenta Miasta Zgierza, zadał szereg 
pytań, dotyczących owego artykułu, skierowanych do Prezydenta Miasta Zgierza (załącznik nr 16)
i Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza (załącznik nr 17).

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 
przerwę w obradach w celu zaopiniowania projektów uchwały przez merytoryczne komisje Rady 
Miasta Zgierza.
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Po przerwie.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI wznowił  obrady po przerwie.  Zaproponował  zmianę 
porządku obrad – wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska 
Rady  Miasta  Zgierza  w  sprawie  aktów  wandalizmu.  Przewodniczący  odczytał  załącznik
do projektu, następnie w związku z brakiem uwag, poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu 
w pkt 7 ppk i).

W głosowaniu: za - 18, przeciw -  0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony.

Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach

Pkt 7 a

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza dla terenu ograniczonego:  ulicą Ozorkowską,  ulicą Romantyczną,  ulicą Supraską, 
ulicą  Macieja  Rataja,  ulicą  Krętą  i  ulicą  Kwiatową  -  uzasadnienie  do  projektu  uchwały 
przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a)  w  ostatnim  wierszu  podstawy  prawnej  wyrazy  „Rada  Miasta  Zgierza.”  zastąpić  wyrazami:
„na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza Rada Miasta Zgierza”.

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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/124/11  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
ograniczonego: ulicą Ozorkowską, ulicą Romantyczną, ulicą Supraską, ulicą Macieja Rataja, 
ulicą Krętą i ulicą Kwiatową.

Pkt 7 b

bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych 
w Zgierzu  przy  ul.  Dubois  29A-35A i  29-39 -  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawił 
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. 

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

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) wymienione w § 1 ust. 1 numery działek napisać w kolejności narastającej,
b) w § 1 ust. 2 po wyrazie „dzierżawców” postawić przecinek.
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Uwaga Komisji z ppkt b) została przyjęta w formie autopoprawki.

Radny M. HILIŃSKI odniósł się do uzasadnienia. Pyta o dzierżawę na 10 lat, czy decyzję podjęto 
w uzgodnieniu z dzierżawcami? Radny pyta czy brano pod uwagę sprzedaż nieruchomości?

Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz wyjaśnia, że właśnie chodzi o ich zbycie.

W związku z  brakiem dalszych  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 XIII/125/11 w sprawie bezprzetargowego zbycia na 
rzecz  dotychczasowych dzierżawców nieruchomości  położonych w Zgierzu  przy ul.  Dubois 
29A-35A i 29-39.

Pkt 7 c

zmiany  uchwały  Nr  XLI/378/09  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  29  października  2009  r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu – 
uzasadnienie do projektu przedstawiła Dyrektor MZPR, E. SKRABIŃSKA.

Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK zwróciła się do radnych z prośbą o poparcie, ponieważ 
podjęcie  uchwały  w  wprowadzenie  niniejszej  zmiany  do  Statutu,  umożliwi  podjęcie  starań
o otwarcie Poradni Onkologicznej. Profilaktyka i zwiększanie świadomości w zakresie zachorowań 
na  nowotwory  są  niezwykle  ważne,  prowadzenie  poradni  przyczyni  się  do  ratowania  zdrowia
i życia naszych mieszkańców.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a)  aby  punkt  2)  w  §  1  otrzymał  brzmienie:  „2)  w  §  6  ust.  2  w  pkt  26  kropkę  zastępuje
się przecinkiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu: „27) onkologii”;”,
b) aby punkt 3) w § 1 otrzymał brzmienie: „3) w § 9 pkt 3 po ppkt n dodaje się ppkt o w brzmieniu: 
„o) Poradnia Onkologiczna”;”.

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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/126/11  w  sprawie zmiany  uchwały
Nr XLI/378/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia 
Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 7 d

nadania  Tytułu  Honorowego  "Zgierski  Dawca  Krwi”  -  uzasadnienie  do  projektu  uchwały 
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła 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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XIII/127/11 w sprawie nadania Tytułu Honorowego 
"Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 7 e

wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza - uzasadnienie do projektu uchwały oraz 
autopoprawkę przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła 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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/128/11  w  sprawie wstąpienia  w  skład 
Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7 f

zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zmian  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2011-2038  –  uzasadnienie  do  projektu 
uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Zgierza D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła 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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/1129/11  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XII/122/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.

Pkt 7 g

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w  pierwszym wierszu § 4 skreślić wyrazy: „do niniejszej uchwały”.

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Radna  B.  PALMOWSKA  zapytała  o  przyczynę  zmniejszenia  środków  przeznaczonych
na wykonanie ul. Witosa.

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  w  projekcie  dokonano  zmiany  długości  terminu 
wykonania projektu. Będzie to inwestycja dwuletnia, dlatego środki przenoszone są do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Jest to gwarancja jej wykonania w roku następnym.

Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, czy  w roku następnym również przewidywany 
jest wzrost środków na obsługę długu.

Skarbnik Miasta D. KUBIAK mówi o znacznym wzroście oprocentowania kredytów i pożyczek. 
Dodała, że w żaden sposób nie jest to zależne od Miasta, tylko od  polityki Narodowego Banku 
Polskiego. Dla przykładu: odsetki od kredytu w grudniu 2010 r. wynosiły 12 029,93 zł, natomiast 
we wrześniu br. jest to już kwota 15 033, 87 zł.

Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  odniosła  się  do  zapisu  dot.  przeniesienia  środków  do 
Działu 758 na modernizację dróg. Radna, zapytała których dróg dotyczy to zwiększenie nakładów.

Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że są to środki rezerwy ogólnej i celowej w wysokości
36 006, 61 zł przeznaczone na nieprzewidziane naprawy dróg.

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

W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza  podjęła uchwałę Nr XIII/130/11 w sprawie zmiany budżetu i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7 h

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła 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 - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/131/11  w  sprawie zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
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Pkt 7 i

wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego aktów wandalizmu – 
uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

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. - 0,
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XIII/132/11  w  sprawie wyrażenia  negatywnego 
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego aktów wandalizmu.

Pkt 8
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2011 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2011 r. stanowi załącznik nr 26. 
Materiał  omówiła  Skarbnik  Miasta  Zgierza  D.  KUBIAK.  Do  wyjaśnień  składanych  na 
poszczególnych  komisjach  Rady  Miasta  Zgierza,  dodała,  że  na  wniosek  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w Łodzi,  do  informacji  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy Finansowej
w I półroczu 2011 r. (str. 88 i dalej) dołączona zostanie dodatkowa kolumna pn. „wykonanie”.

W związku z brakiem pytań ze strony radnych,  Przewodniczący RMZ przeszedł  do omawiania 
kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 9
Informacja nt. realizacji "Akcja lato"

Informacja  stanowi  załącznik  nr  27.  Temat  przedstawił  Naczelnik  Wydziału  Kultury,  Sportu
i Zdrowia UMZ T. TOŁŁOCZKO.

W związku z brakiem pytań ze strony radnych,  Przewodniczący RMZ przeszedł  do omawiania 
kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 10
Informacja nt. remontów w placówkach oświatowych i placówkach kultury

Informacja stanowi załącznik nr 28 i 29. Temat omówił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Radny J. SOKÓŁ zauważył, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ 
padło stwierdzenie, że część środków przeznaczonych na remonty pochodziło ze środków budżetu 
miasta a część ze środków własnych placówek. Radny zapytał o dokładniejsze dane na ten temat.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, ze środki własne szkół są środkami pochodzącymi 
z budżetu miasta. Może chodziło o składki z Komitetu Rodzicielskiego. Dodał, że podstawowym 
kryterium przydzielania środków danej placówce były zaleceniami sanepidu.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty  UMZ  I.  OLSZEWSKA-NOWAK  dodała,  że  z  budżetu  miasta 
przekazano  na  ten  cel  190  000  zł,  natomiast  pozostała  kwota,  to  środki,  które  już  wcześniej 
znajdowały się placówkach z przeznaczeniem na remonty.
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Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  potwierdziła,  że  na  posiedzeniu  KOKSiR  RMZ,  radni 
otrzymali informację, iż z budżetu miasta przeznaczono 130 000 zł dla szkół, pozostałe 50 000 zł 
pochodziło  ze  środków własnych.  Natomiast  w przypadku  przedszkoli  tj.  53  000 zł  z  budżetu 
miasta, a reszta to również środki własne, w tym pozyskane przez sponsorów. Radna zapytała także, 
czy wszystkie zalecenia sanepisu zostały wykonane?

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że zalecenia (wymiana okien) dotyczyły SP Nr 5
i zostały wykonane.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty  UMZ I.  OLSZEWSKA-NOWAK dodała,  że  zalecenie  dotyczyło 
również  przeprowadzenia  remontu  komina  w SP Nr  3,  który  nadal  trwa.  Wszystkie  pozostałe,
o mniejszym zakresie, zostały wykonane w terminie.

W  związku  z  brakiem  dalszych  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł
do omawiania kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 11
Informacja dotycząca przygotowania do "Akcji zima" – 2011/2012

Materiał  stanowi  załącznik nr 30.  Temat  omówiła Zastępca Prezydenta  B. KAPUSTA. Dodała,
że zmiany do przedstawionego materiału dotyczą głównie okresu trwania akcji.  W ogłoszonym 
postępowaniu widnieje zapis, iż „Akcja zima”, trwać będzie od dnia zawarcia umowy do 31 marca. 
Zmodyfikowany  również  został  zapis  dotyczący  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.
4  października  jest  otwarcie  ofert  na  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
zimowe  utrzymanie  dróg.  Standardy  są  takie  same  jak  w  roku  ubiegłym.  W  kwestii  dróg 
powiatowych, do 31 grudnia br. nic sie nie zmieni, drogi będą pod zarządem Powiatu Zgierskiego. 
Rozpoczęto  rozmowy  w  sprawie  współpracy  w  roku  2012.  Być  może  w  październiku  radni 
otrzymają treść porozumienia w sprawie przejęcia w zarząd dróg powiatowych będących na terenie 
miasta Zgierza.

Radny K. WĘŻYK zapytał o obiecany podział miasta na regiony – sektory, którymi zajmować się 
będą odrębne firmy.

Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  wyjaśniła,  że  w  postępowaniu  ujęto  dwa  zadania:
dot.  utrzymania  zimowego  na  ulicach  utwardzonych,  a  drugie  na  ulicach  nieutwardzonych.  Po 
analizie problemu, z którymi wiązałoby się rozbicie tych zadań, przyjęto, iż pozostanie to w formie 
jednego  zlecenia.  Dotyczy  to  ulic  głównych.  Ulice  osiedlowe  będą  odrębnym  postępowaniem 
„realizowane przez naszego zarządcę”.

Radny K. WĘŻYK dopytał, czy w związku z tym, nie będzie żadnej reorganizacji.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zauważyła,  że akcja będzie prowadzona inaczej  niż w roku 
ubiegłym.

Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA przypomniała o zgłaszanym już wcześniej problemie. 
Na ul. Letniej znajduje się rękaw (który docelowo ma być przebiciem do ul. Walecznych) na końcu 
którego  mieszka  rodzina  z  niepełnosprawnym  dzieckiem.  Radna  poprosiła,  żeby  uwzględnić
tą  ulicę  przy zlecaniu  odśnieżania,  ponieważ do tej  pory,  spycharka  często  omijała  to  miejsce,
co stanowiło dużą przeszkodę w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.
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Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że oczywiście ulica będzie odśnieżana. Dodała,
że  wszystkie  pojazdy  będą  wyposażone  w  GPS,  więc  będzie  możliwa  kontrola  wykonywania 
zleceń.

Radna E. KRZEWINA zapytała, czy zostanie uruchomiona "Akcja liść".

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała,  że tak, akcje będzie uruchomiona w kolejnych 
dniach.

Radny M. HILIŃSKI zaproponował podpisywanie umów dot. zimowego utrzymania peryferyjnych 
obszarów miasta z ich mieszkańcami.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że nie ma takich możliwości prawnych, ale Miasto 
będzie starało się rozwiązać ten problem.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zauważył, że zdarzały się już 
inicjatywy własne  mieszkańców w kwestii  odśnieżania.  Poprosił  także  o  ujęcie  w planie  akcji
ul. Liściastej.

W  związku  z  brakiem  dalszych  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł
do omawiania kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 12
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację z działalności między sesjami.
W omawianym okresie: 

31  sierpnia -  brał  udział  w  uroczystości  wręczenie  Zgierskich  Medali  Wolności  w  Miejsko-
Powiatowej Bibliotece im. B. Prusa;
01 września - w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
w zastępstwie -udział brał Wiceprzewodniczący RMZ Z. Sobczak;
18 września - w uroczystościach oraz we mszy św. związanej z rocznicą napaści Armi Sowieckiej 
na  Polskę  uczestniczył  Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  Maciński  na  zaproszenie  Związku 
Sybiraków;
16-19  września -  na  zaproszenie  Mera  Rejonu  Solecznickiego  Z.  Palewicza  uczestniczył
w dożynkach „Dożynki 2011” w Solecznikach na Litwie.

Przewodniczący odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce w omawianym okresie:

● Oferty szkoleń;
● List od Posła na Sejm A. Hanajczyk z  podziękowaniami za współpracę z minionej kadencji 

Sejmu;
● Pismo  Przewodniczącej  Zarządu  Osiedla  650-lecia  K.  Kosmalskiej  w  sprawie  działań 

związanych z pozyskiwaniem, przez członków RO, środków na imprezy masowe;
● Pismo Klubu Sportowego Boruta-Zgierz w sprawie nadużywania nazwy klubu przez inne 

zgierskie kluby sportowe;
● Pismo p. A. Piaskowskiego informujące o rozliczeniu i rozwiązaniu Komitetu Wyborczego 

Wyborców Jerzego Sokoła;
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● Pismo  radnego  J.  Sokoła  dot.  zmiany  nazwy klubu  radnych  na  Klub  Radnych  Jerzego 
Sokoła;

● Pismo Wójta Gminy Zgierz przekazujące uchwały w sprawie opinii dot. opłat za korzystanie 
z komunikacji publicznej na terenie Gminy Zgierz;

● List protestacyjny Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Miasto T. Iwaniuka wyrażający 
potępienie  wobec aktów wandalizmu  skierowanych  przeciw  Przewodniczącemu  Zarządu 
Osiedla Stare Miasto H. Urbanowskiemu;

● Pisma KGKiM RMZ dot. wyrażenia opinii w sprawach przekazanych pod obrady;
● Pismo likwidatora EkoBoruty w sprawie wyrażenia zgody na składowanie zwałów ziemi 

uzyskiwanych z robót budowlanych na terenie Dworca Łódź-Fabryczna;
● Pismo Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego z prośbą o ponowienie zaopiniowania 

propozycji przystąpienia do Stowarzyszenia;
● Pisma p. L. B. Dąbskiego dotyczące propozycji upamiętnienia zasłużonych osób poprzez 

nadanie imienia miejscom znajdującym sie na terenie miasta;
● Pismo  Polskiego  Związku  Filatelistycznego  dot.  prośby  o  wyrażenie  zgody  na 

beznominałowej karcie, herby Zgierza;
● Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wyboru ławników;
● Pismo radnej J. Zielińskiej z prośbą o udzielenie delegacji służbowej.

W  związku  z  brakiem  dalszych  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł
do omawiania kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 13
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 31. do protokołu.

Radna B. PALMOWSKA zapytała o wyniki spotkania z przedstawicielem firmy FORTUM oraz
z potencjalnymi inwestorami z Francji.

Prezydent I.  WIECZOREK wyjaśnia,  że spotkanie z potencjalnymi  inwestorami z Francji miało 
charakter  zapoznawczy,  zachęcający  do  inwestowania  na  terenie  naszego  miasta.  Odnośnie 
spotkania z przedstawicielami firmy FORTUM wyjaśniła, że dotyczyło tematu umowy dzierżawy
i dalszych inwestycji.

Radny A. MIĘSOK zapytał o wnioski ze spotkania z przedstawicielami firmy TECHNITEL oraz
z  konferencji  w  Spale  pn.  „Współpraca  podmiotów  gospodarczych  z  jednostkami  samorządu 
terytorialnego w celu finansowania inwestycji publicznych – praktyczne aspekty i dobre praktyki”, 
radny  zapytał  także,  czego  dotyczyło  spotkanie  z  Kanclerzem  Akademii  Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi.

Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że spotkanie z Kanclerzem M. Stasiakiem miało m. in.
na celu nawiązania współpracy z uczelnią,  zachęcenie do otwarcia  filii  w Zgierzu.  Konferencja
w  Spale  dot.  m.  in.  finansowania  inwestycji  publicznych  w  zakresie  Partnerstwa  Publiczno-
Prywatnego. Prezydent dodała, że nawiązała kontakty z przedstawicielami różnych firm, które ma 
zamiar  wykorzystać  m.  in.  w  temacie  Malinki.  Odnośnie  wniosków  po  spotkaniu
z przedstawicielami firmy TECHNITEL, Prezydent wyjaśniła, że zaplanowana została konferencja 
w temacie sieci światłowodowej.
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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 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli 

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że do większości pytań Prezydent odniesie się na 
piśmie,  w statutowym terminie.  Odnośnie przyczyn rozwiązania stosunku pracy z Naczelnikiem 
Wydziału  Infrastruktury  UMZ i  Jego  Zastępcą,  wyjaśniła,  że  nie  chce  wchodzić  z  szczegóły,  
ponieważ obaj  panowie zostali  zwolnieni  na podstawie art.  52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy,  czyli  
rażącego  naruszenia  obowiązków  służbowych.  Dodała,  że  pan  Czesław  Kubiak  postanowił 
rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Powiedziała także, że nie chce poruszać tej sprawy na 
forum,  ponieważ  pan  Naczelnik  Andrzej  Juszczyk  poniósł  wystarczające  konsekwencje  swoich 
działań. Była to decyzja uzasadniona. Jest to sprawa między pracodawcą i pracownikiem i należy 
liczyć się z tym, że będzie rozstrzygana przez sąd, który wyda odpowiednie orzeczenie. Odnośnie 
ul.  Gałczyńskiego i  ruchu tirów,  powiedziała,  że są prowadzone kroki zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Odnośnie montażu lamp oświetleniowych na ul. Pogonowskiego, 
Z-ca Prezydenta wyjaśniła, że podjęte zostaną rozmowy z Zakładem Energetycznym, by w ramach 
dobrej współpracy, lampy zamontowane zostały na istniejących stelażach.

W  związku  z  brakiem  uwag,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł  do  omawiania  kolejnego  pkt 
porządku obrad.

Pkt 15
Zapytania i wolne wnioski

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  odnośnie  zwolnienia  Naczelnika  Wydziału  Infrastruktury,
pana A. Juszczyka, zauważyła, że na poprzednich sesjach po Jego adresem padały same pochwały 
(od mieszkańców, radnych i Prezydenta) i nagle radni dowiadują się o zwolnieniu na podstawie
art.  52.  Wyraziła  swoje  zdziwienie  i  niezrozumienie  dla  podejmowania  takich  drastycznych 
kroków,  jak  zwolnienie  wieloletniego  pracownika  z  ogromnym  doświadczeniem  z  powodu 
ciężkiego naruszenia dyscypliny pracy.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że niejednokrotnie broniła pana Juszczyka przed 
stawianymi  Mu  zarzutami  i  ceniła  Go  jako  pracownika,  nie  mniej  jednak,  były  powody,
by zastosować taki tryb rozwiązania stosunku pracy. 

Radny A. MIĘSOK zapytał, czy upomnienie, które otrzymał pan Juszczyk na dwa tygodnie przed 
zwolnieniem, miało wpływ na podjęcie takiej decyzji.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że upomnienie dotyczyło zupełnie innej sprawy, 
miało jedynie pośredni wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy w tym 
trybie.

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt 
porządku obrad.
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Pkt 16
Zamknięcie obrad sesji

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

Protokołowała

               Katarzyna Kołodziejska
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