Protokół Nr XV/11
XV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 października 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. 21.40.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Wręczenie Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,
b) zmiany uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
finansowane z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa i Gminy Zgierz,
c) uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat
rolniczych dla Polski,
d) wyboru ławników na kadencję 2012-2015,
e) uchwalenia Statutu Miasta Zgierza,
f) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
g) nadania nazwy Pasażu im. rotmistrza Witolda Pileckiego,
h) rozwiązania Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy
Gminą Zgierz a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza
z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu
we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie, gmina Zgierz,
i) uchylenia uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,
j) ustalenia wzorów formularzy do składania informacji przez osoby fizyczne, będące
podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
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k) ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego,
l) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia
za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2012 roku,
m) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
n) ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad
poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
o) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza,
p) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
q) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
r) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
s) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
8. Informacja nt. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zasobach Gminy Miasto Zgierz.
9. Informacja nt. realizacji inwestycji budowy kanalizacji na terenie miasta Zgierza.
10. Informacja dotycząca likwidacji barier architektonicznych na terenie miasta Zgierza
dla mieszkańców o różnych dysfunkcjach.
11. Prezentacja programu pozyskania energii geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu.
12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do tego zgodnie
z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XV 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 Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał, że zgodnie z uchwałą Nr XIII/127/11
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nadania Tytułu Honorowego
"Zgierski Dawca Krwi”, niniejszy Tytuł przyznano panu Jackowi Krukowskiemu.
Przewodniczący RMZ wyjaśnił, że z przyczyn służbowych pan Krukowski jest nieobecny,
i w związku z tym Przewodniczący przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 3
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, na wniosek Komisji Statutowo-Prawnej Rady Miasta
Zgierza (załącznik nr 2), wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Zgierza.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad, w pkt 7
ppkt e (w miejscu wycofanego projektu) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XIII/124/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2011 r. 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. Z-ca Prezydenta wyjaśniła, że zmiana w uchwale jest niewielka i dotyczy
uzupełnienia legendy na załączniku graficznym.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku
obrad, w. w. projekt uchwały. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę
wprowadzono.
Radny A. MIĘSOK zapytał o projekty uchwał, które zostały przedłożone Radzie, na podstawie
projektu obwieszczenia Ministra Finansów. Zauważył, że projekty uchwał powinny zawierać opinię
radcy prawnego.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że do dnia złożenia projektów uchwał, obwieszczenie
Ministra Finansów nie zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Wyjaśniła, że publikacja już
jest i w trakcie procedowania projektów, w formie autopoprawki, podstawa prawna zostanie
uzupełniona o brakujące pozycje M.P.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że adnotacja radcy widnieje na projektach. Dodał,
że po autopoprawkach, radni uzyskają także opinię radcy o zgodności z prawem w sprawie
przedmiotowych projektów uchwał.
Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji
W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr XIII/11 z XIII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
29 września 2011 r. oraz Nr XIV/11 z XIV - uroczystej sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 29
września 2011 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ich przyjęcie pod głosowanie:
Protokół Nr XIII/11 - głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Protokół Nr XIV/11 - głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Radny A. MIĘSOK poprosił o zabezpieczenie zapisu elektronicznego - nagrania z XIII sesji Rady
Miasta Zgierza w związku ze złożoną przez siebie skargą na Prezydenta Miasta Zgierza, która
będzie rozpatrywana w kolejnej sesji.
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Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelację w sprawie opracowania
i przedstawienia Radzie Miasta Zgierza programu restrukturyzacji i przystosowania komunikacji
miejskiej do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych miasta (załącznik nr 3).
Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje w sprawach: delegacji do Brukseli na 4. Europejski Tydzień
Regionów i Miast OPEN DAYS (załącznik nr 4); zatrudniania pracowników samorządowych na
stanowiskach doradców i asystentów (załącznik nr 5); podania przyczyn odstąpienia od
obiecywanego podziału miasta na rejony w zakresie zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 6).
Radny odniósł się także do informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie braku
możliwości pobierania, przez UMZ, opłat za sprzedaż gazety – ITZ-u. Zauważył, że opinia
jednoznacznie wskazuje iż rację mieli radni twierdzący, że Urząd Miasta Zgierza jako jednostka
budżetowa, nie może pobierać opłat, za wydawanie na zasadach komercyjnych, wydawnictw
zawierających także odpłatne reklamy, nie może prowadzić działalności gospodarczej. Radny
zauważył, że przedstawiona radnym opinia, dyskwalifikuje mecenasów zabierających głos w tej
sprawie, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich RMZ i Komisji Budżetu
i Finansów RMZ.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że „kto pyta, nie błądzi”. Zauważył, że to
właśnie Pani Prezydent zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w tej sprawie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła interpelacje w sprawie przywrócenia przejścia od klatki schodowej
(blok 84) do ul. Tuwima (załącznik nr 7).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: określenia wysokości środków finansowych,
które miasto Zgierz pozyskało w roku 2011 na inwestycje i jakie są prognozy na rok przyszły
(załącznik nr 8); poprawy bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza – ul. Długa
(załącznik nr 9); udzielenia informacji o skali problemu dotyczącego niedożywiania dzieci
w zgierskich szkołach (załącznik nr 10); odwoływania i zwalniania pracowników UMZ i innych
instytucjach miejskich, w okresie ostatnich 10 miesięcy (załącznik nr 11); udzielenia informacji nt.
realizacji rządowego programu wspierania osób, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne
(załącznik nr 12). Radny zadał także pytania dot. sprzedaży mienia komunalnego; wykonania
zaplanowanych zadań na 2011 r.; analizy realizacji podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2011
r.; zakończenia konkursu "100 placów zabaw..."; wykonywania prac na terenie miasta Zgierza przez
osoby pozbawione wolności (załącznik nr 13); przedstawienia opinii Pani Prezydent nt. spalarni
odpadów niebezpiecznych (załącznik nr 14). Radny wyraził także opinię w sprawie odpowiedzi na
interpelację dot. bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do SP Nr 1 (załącznik nr 15). Radny
zaprosił także wszystkich na Aukcję Obrazów zorganizowaną przez Zarząd Stowarzyszenia
Hospicjum im. Jana Pawła II, pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza I. Wieczorek, która
odbędzie się w dniu 19 listopada br. w sali SDK „SEM” w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 21.
Radny J. SOKÓŁ złożył interpelacje w sprawach: wyjazdu, Pani Prezydent i p.o. Naczelnika
Wydziału Promocji Miasta UMZ, do Brukseli (załącznik nr 16); uzyskania informacji o przyczynie
wycięcia stuletniego drzewa znajdującego się na tej posesji przy ul. Dąbrowskiego 21 (załącznik nr
17); uzyskania informacji o ilości dni, w których Pani Prezydent była obecna w UMZ oraz ilości
dni spędzonych poza nim (załącznik nr 18).
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Radny K. WĘŻYK złożył dwie interpelacje, w których prosi o umieszczenie barierek ochronnych
przed Miejskim Przedszkolem Nr 7 oraz o oznakowanie poziome i pionowe, chodnika i ścieżki
rowerowej na ul. Tuwima i ul. Staffa.
Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawie uzupełnienia ubytków na ul. W. Reymonta
(załącznik nr 19). Złożył także zapytanie o realizacji inwestycji: budowa ul. Witosa, ul. Zawiszy
i sali gimnastycznej przy SP Nr 12 (załącznik nr 20).
Radny M. SENCEREK złożył cztery interpelacje w prawach: naprawienia barierek ochronnych na
przystanku przy ul. Ozorkowskiej, na rogu ul. Witosa (załącznik nr 21); ustawienia wiaty na
przystankach linii tramwajowej 46 przy ul. Łęczyckiej przy ul. Musierowicza (załącznik nr 22);
możliwości rozpowszechnienia informacji nt. zakupu biletów komunikacji miejskiej drogą sms-ową
(załącznik nr 23); zamieszczania na łamach ITZ, informacji dot. nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej udzielanej w mieście (załącznik nr 24).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI poprosił o przeanalizowanie
godzin oświetlenia (głównie włączania lamp przed zapadnięciem zmroku) na osiedlu. Poruszył
także temat budynku dworca PKP, który jest zamykany po godz. 14.00. Zauważył, że jest to
problem dla pasażerów.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI złożył pisemny wniosek
w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na pilne i konieczne remonty osiedlowych
chodników i ulic (załącznik nr 25)
Radny A. FRACH złożył interpelacje dot. stanu nawierzchni ul. Karola (załącznik nr 26) oraz
funkcjonowania i polityki cenowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu (załącznik nr
27).
Radny A. MIĘSOK odnosi się do odpowiedzi na interpelacje radnych, udzielanych przez Panią
Prezydent, na łamach ITZ. Zauważył, że jeśli w gazecie ukazują się odpowiedzi, to zapytania lub
interpelacje także powinny być zamieszczane.
Radny S. SKUPIŃSKI mówił o potrzebie wyeliminowania ruchu tirów na ul. Gałczyńskiego, oraz
o konieczności utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Gałczyńskiego, na wysokości
ul. Suchowolca. Zadał także pytanie dot. przygotowania miasta do zbliżającej się zimy.
Radny M. FORFECKI zapytał o aktualną informację dot. warunków prowadzenia inwestycji,
np. oświetlenia ulic, przy udziale - partycypacji mieszkańców w kosztach.
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 6
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka M. ANDROSZKIEWICZ, przedstawiciel kupców targowiska miejskiego położonego
na Placu Targowym zapytała o plany władz miasta dotyczące targowiska, o ewentualne podwyżki,
dzierżawę targu przez innego najemcę. Zapytała, czy gdyby kupcy założyli spółkę mieliby
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ewentualnie prawo pierwokupu. Mieszkanka skarżyła się także na złe warunki sanitarne.
Mieszkaniec K. KRALKOWSKI, pracownik Stacji Ratownictwa Medycznego w Zgierzu, poruszył
problem planowanej likwidacji jednego z trzech Zespołów Podstawowych stacjonujących w
mieście Zgierzu. Pozostawienie dwóch zespołów podstawowych przy jednym zespole
specjalistycznym dla powiatu zgierskiego jest sytuacją, która stwarza ogromne zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców. Mówił również o planach przeniesienia dyspozytorni ze Zgierza do
Łodzi. Następne zagrożenie to realna wizja przejęcia usług państwowego ratownictwa przez
prywatne podmioty. Mówi także o błędzie w ustawie o ratownictwie, na podstawie którego,
ogranicza się do dwóch osób, zespół ratujący, znajdujący się w karetkach pogotowia (załącznik nr
28).
Mieszkaniec T. IWANIUK poprosił o przygotowanie pod parking i o oczyszczenie terenu przy
cmentarzu na ul. Piotra Skargi przed zbliżającym się dniem Wszystkich świętych.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała o udrożnienie ul. Norwida, o plany władz miasta, związane
z wydzierżawieniem targowiska miejskiego, o przyszłości spółki MPGK – czy są poczynione
przygotowania do jej likwidacji. Mówiła także o zaniedbanych przystankach Międzygminnej
Komunikacji Tramwajowej, znajdujących się na ul. Łąkowej. Zwróciła uwagę, że na przystanku
ul. Orla – ul. Łąkowa – ul. 1 Maja, płotki zabezpieczające przed ruchem ulicznym, są ścięte.
Poruszyła także temat sieci ciepłowniczej na terenie miasta. Zapytała, czy spółka PEC ma środki na
„uciepłownienie centrum miasta”.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zwrócił uwagę na fakt, że miasto Zgierz nie posiada właściwej
koncepcji założenia monitoringu miejskiego. Zapytał o plany władz miasta związane z ZUOK-iem.
Poseł M. MATUSZEWSKI odniósł się do wypowiedzi przedstawicielki kupców targowiska
miejskiego. Wyraził opinię, iż z pewnością nie ma w planów likwidacji targu, zaprosił także
wszystkich zainteresowanych tą sprawą do swojego Biura Poselskiego. Poruszył również temat
likwidacji – przeniesienia Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Zgierza do Gminy
Kleszczów. Wyjaśnił, że wystąpił do Wojewody Łódzkiego z zapytaniem, „czy zamierza się
przeprowadzić konkurs i domniemywamy, że firma zagraniczna może wygrać ten konkurs” oraz
„czy są zagrożenia jeśli chodzi o miejsca pracy dla naszych pracowników, którzy świetnie się
spisują, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne”.
Poseł zaproponował, aby Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę wyrażając swoje stanowisko w tej
sprawie.
Poseł A. DUNIN mówi o tym, że jedna karetka jest przenoszona do Gminy Kleszczów, ale tak
naprawdę zyskujemy 28 karetek, łódzkich, które będą obsługiwały również teren Zgierza.
Radna B. ŚWIĄTCZAK jako Kierownik Pogotowia zwraca sie do wszystkich z prośbą o wsparcie.
Podziękowała wszystkim posłom i senatorom, którzy włączyli się w tą akcję. Mówi o zagrożeniach,
które niesie ze sobą przeniesienie dyspozytorni, włączenie Zgierza do rejonu łódzkiego oraz
niedopuszczalnej prywatyzacji pogotowia.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI mówi, iż w przerwie sesji zostanie przygotowany
projekt uchwały w tej sprawie.
Mieszkaniec I. ANTCZAK składa szereg zapytań skierowanych do Prezydenta Miasta Zgierza
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(załącznik nr 29 i 30) oraz do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza (załącznik nr 31).
Mieszkanka A. WOLANOWSKA mówi o wiatach przy przystankach na terenie Osiedla Rudunki.
Mówi o linii nr 8, która nie kursuje w weekendy a w tygodniu tylko do godz. 17.03. Taka sama
sytuacja z linia nr 4. Mówi o tragicznym stanie chodnika przy szkole na ul. Rembielińskiego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłasza przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wycofuje z porządku obrad sesji projekty uchwał: z pkt 7
ppkt a) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005
roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu
oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj
na terenie miasta Zgierza (załącznik nr 32); oraz z pkt 7 ppkt b) w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego finansowane z budżetów miast Zgierza
i Ozorkowa i Gminy Zgierz (załącznik nr 33). W te miejsca proponuje wprowadzenie projektów
uchwał o tytułach jednakowych do projektów zdjętych z porządku obrad. Z-ca Prezydenta wyjaśnił,
że nowe projekty wprowadzają zmianę proponowanej podwyżki cen biletów jednorazowych, bilet
normalny 2,20 zł oraz ulgowy 1,10 zł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wprowadzenie nowych
projektów uchwał w pkt 7 ppkt a) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji
autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza; oraz z pkt 7 ppkt b) w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego finansowane z budżetów miast Zgierza
i Ozorkowa i Gminy Zgierz.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 6, wstrzym. - 3, wprowadzono projekt w pkt 7 ppkt a).
W głosowaniu: za - 12, przeciw - 6, wstrzym. - 4, wprowadzono projekt w pkt 7 ppkt b).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłasza przerwę w obradach w celu zebrania opinii
merytorycznych komisji do wprowadzonych, do porządku obrad, projektów uchwał.
Po przerwie.
Pkt 7 a)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia
29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji
autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus
komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza – projekt uchwały wraz
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z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Wyjaśnił, że nowy projekt
wprowadza podwyżkę w wysokości 0,40 zł, a nie jak we wcześniejszym projekcie - 0,60 zł.
Przypomniał, że podwyżki cen biletów nie było od 6 lat. W tym czasie rosły m. in. ceny usług czy
paliwa - o ok. 30%. Podwyżka jest konieczna dla utrzymania komunikacji miejskiej.
Merytoryczne komisje RMZ nie opiniowały tego projektu. Radni wypowiedzą się w głosowaniu
nad uchwałą.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej wyrazy: „Nr 117, poz. 679” zastąpić wyrazami: „Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281”;
b) w 11 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: „w zw. z ust. 1”;
c) w § 1, w czwartym wierszu, po wyrazie: „Zgierza” dodać: „(Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego z 2006 r. Nr 46, poz. 420).
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pismo RO Krzywie-Chełmy dot. prośby
o ponowne przeanalizowanie racjonalności wprowadzenia tak wysokiej podwyżki. Przewodniczący
dodał, że pismo odnosiło się do poprzedniego projektu, w którym podwyżka klarowała się na
wysokości 0,60 zł.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK, w imieniu Klubu PO, wyraził opinię, że konieczna jest
restrukturyzacja komunikacji miejskiej a dopiero potem można myśleć o podwyżce. Klub jest za
konstruktywnymi rozmowami w tej sprawie, bowiem konieczne do podjęcia będą, rozłożone
w czasie, działania modernizujące.
Radny A. MIĘSOK zapytał o opinie związków zawodowych do projektu w którym podwyżkę
planowano do kwoty 2,40 zł? Radny wyjaśnia, że z przedstawionych opinii wynika, że związki
zawodowe zaopiniowały podwyżkę o 0,40 zł. Twierdzi, że próbowano wmówić radnym, że nie ma
innej możliwości jak tylko podwyżka o 0,60 zł, a tymczasem okazuje się zupełnie inaczej. Dodał,
że brakuje opinii NSZZ Solidarność.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ przypomniał, że wielokrotnie mówił, że są dwie opcje i dwa
różne projekty dotyczące niższej i wyższej podwyżki. Opinie związków dotyczyły podwyżek
zarówno o 0,40 zł i o 0,60 zł. Wyjaśnił także, że wg zapisów ustawy o związkach zawodowych,
brak opinii w określonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.
Opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rady Powiatu Zgierskiego stanowi
załącznik nr 34 do protokołu.
Opinia Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych stanowi załącznik nr 35
do protokołu.
Pismo (i zwrotka) wysłane do NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej stanowi
załącznik nr 36 do protokołu.
Opinia - w formie uchwały - Rady Gminy Zgierz stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Opinia – w formie uchwały – Rady Miejskiej w Ozorkowie stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK zwróciła się do Pani Prezydent z prośbą, by zaczęła szanować radnych.
Zauważyła, że skoro opinie związków i gmin ościennych były znane już kilka miesięcy temu, to
także rozmowy z radnymi należało rozpocząć znacznie wcześniej. Trzeba wyłożyć "karty na stół",
bo wszyscy wiedzą jakie są problemy i wszyscy zdają sobie sprawę, że budżet miasta jest
w opłakanym stanie. Radni zdają sobie sprawę również z tego, że trzeba podejmować trudne
decyzje. Należy rozmawiać z mieszkańcami, wytłumaczyć im powody decyzji o podwyżce,
wyjaśnić w jakiej trudnej sytuacji finansowej znajduje się miasto, obciąć zbędne wydatki – m.in.
organizowanie imprez, przestać się ciągle krytykować i wziąć się za pracę.
Radny A. MIĘSOK zgodził się z przedmówczynią. Smutne jest to, że miasto nie oferuje
mieszkańcom nic, w zamian za podwyżkę. Podjęcie uchwały w tej wersji spowoduje spadek
dochodów, a nie planowany wzrost. Radny przedstawił stanowisko Stowarzyszenia
Samorządowego - Zgierski Samorząd, poprosił o załączenie jego treści do protokołu (załącznik
nr 39).
Radny M. PILARSKI zauważył, że w tej dyskusji nie ma żadnych konkretnych, merytorycznych
argumentów. Racjonalność w gospodarowaniu środkami, „polega na tym, żeby nie wydawać więcej
niż się ma”. Radny przypomniał, że tegoroczny budżet był tworzony przez poprzednią kadencję
samorządu. Czasami trzeba podjąć trudną decyzję. Komunikacja ma swoją „stałą cenę”, dochód
z biletów tylko w części rekompensuje wydatki miasta na ten cel. Radny apeluje o spokój
i zaniechanie używania demagogii.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zauważyła, że w poprzedniej kadencji podwyżki udało
się uniknąć, zabierając środki z innych zadań, np. budowy ul. Zawiszy. Dodała, że teraz nie stać nas
na dopłacanie do komunikacji miejskiej.
Radny M. SENCEREK powiedział, że do dziś wahał się jak zagłosować w związku z podwyżką
cen biletów. Radny mówił o umowie ze spółką Markab, której miasto jest "zakładnikiem". Dodał,
że zdaje sobie sprawę, że sytuacja budżetowa jest ciężka, ale żadna podwyżka nie jest uzasadniona,
jeżeli mieszkańcy nie otrzymają nic w zamian. Zgodził się z radną Świątczak, że władze powinny
zadbać o kontakt z radnymi, by jako organ uchwałodawczy, posiadali dostateczną wiedzę
na aktualne tematy, problemy i plany.
Radny T. KUPIS powiedział, że podwyżka dotknie najuboższych mieszkańców miasta. Dodał,
że planowano ją już dużo wcześniej, tj przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2011. Zauważył,
że nie zrobiono nic, alby te założenia wprowadzić w życie. Być może gdyby podwyżka, w kwocie
0,20 zł obowiązywała od początku roku, teraz nie byłoby takich problemów finansowych.
Powiedział także, że zdaje sobie sprawę, że wszystko drożeje, ale nie można wszystkich obciążeń
wynikających ze złej organizacji zakładu pracy, niekonsekwencji w działaniu, przerzucać na
pasażerów. Oszczędności należy szukać zaczynając „od siebie”.
Radny J. SOKÓŁ w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła wyjaśnił, że zdania członków klubu są
podzielone i osobiste. Nie ma dyscypliny głosowania.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła swoje uznanie dla pracy i zapału nowego Kierownika MUK
M. Miśkiewicza. Dodała jednak, że najpierw należy "dać coś mieszkańcom", a później podejmować
decyzję o podwyżce.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że rada proceduje projekt uchwały w sprawie
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podwyżek cen biletów. Zaproponował, aby po 15 listopada br. zorganizować spotkanie w sprawie
funkcjonowania komunikacji miejskiej. Powiedział, że poinformuje wszystkich o dokładnym
terminie po konsultacji z władzami.
Radny Z. ZAPART przypomniał, że Komisja Budżetu i Finansów RMZ propozycję podwyżki
o 0,60 zł zaopiniowała pozytywnie. Radny dodał, że w sprawach dotyczących budżetu nie ma tzw.
polityki. Budżet, to konkretne działy, rozdziały, paragrafy. Dodał, że trzeba mieć świadomość,
że odrzucenie podwyżki o min. 0,60 zł, spowoduje, że w roku następnym - w kwietniu, maju trzeba będzie wrócić do tematu podwyżek.
Radny K. WĘŻYK zauważył, że niedoszacowanie budżetu MUK w wysokości 800 000 zł to wynik
kilkuletnich zaniedbań. Podwyżka, na dzień dzisiejszy jest nieunikniona. Dodał jedna, że podnosząc
ceny biletów, mieszkańcom należy dać coś w zamian.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, dlaczego do tej pory zwlekano z zaplanowaną
w budżecie podwyżką.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że najpierw szukano oszczędności wewnątrz,
zanim podjęto decyzję o sięgnięciu do kieszeni mieszkańców. Opiniowanie projektu przez związki
zawodowe i ościenne gminy i miasta również zajęło czas. Dodał, że jeśli ktoś z państwa radnych ma
konstruktywne i konkretne pomysły, to bardzo prosi o ich przekazanie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 5, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/133/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych
w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta
Zgierza.
Pkt 7 b)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia
29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego finansowane z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa i Gminy Zgierz – projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Merytoryczne komisje RMZ nie opiniowały tego projektu. Radni wypowiedzą się w głosowaniu
nad uchwałą.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7/8 wierszu podstawy prawnej wyrazy: „Nr 117, poz. 679” zastąpić wyrazami: „Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281”;
b) w 11 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: „w zw. z ust. 1”;
c) w § 1, w trzecim wierszu, po wyrazie: „Zgierza” dodać: „(Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego z 2006 r. Nr 46, poz. 421).
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 6, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/134/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/405/05
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego finansowane z budżetów miast Zgierza
i Ozorkowa i Gminy Zgierz.
Pkt 7 c)
Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski – projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”;
b) dodać § 3 o treści: „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza.”
a dotychczasowemu § 3 nadać numer 4.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny A. FRACH wyraził wątpliwość, co do zasadności podjęcia uchwały zarówno pod względem
merytorycznym jak i terminu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 1, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/135/11 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę obiadową do godz. 16.00.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z pilnymi sprawami zawodowymi profesora
Kozłowskiego – prelegenta wykładu o geotermii, zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy
wyrażają zgodę na przesunięcie omówienie tematu: „Prezentacja programu pozyskania energii
geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu” po podjęciu uchwały w sprawie wyboru ławników z pkt
7 d).
Pkt 7 d)
wyboru ławników na kadencję 2012-2015 – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Wyjaśnił, że nim Rada przystąpi do wyboru ławników,
należy powołać Komisję Skrutacyjną w celu przygotowania i przeprowadzenia wyboru.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.
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Opinia Zespołu ds. Zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 17 października 2011 r. stanowi
załącznik nr 40 do protokołu.
Jako pierwszego członka Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący RMZ zaproponował radnego
Zbigniewa Zaparta, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny M. Hiliński zaproponował kandydaturę radnej Beaty Świątczak, która wyraziła zgode na
kandydowanie.
Radny Krzysztof Wężyk zgłosił swoją kandydaturę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej
w składzie: radna Beata Świątczak, radny Krzysztof Wężyk, radny Zbigniew Zapart.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wybrano skład Komisji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w celu przygotowania kart przez
Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej
został radny Z. Zapart.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. ZAPART wytłumaczył zasady głosowania tajnego,
omówił wzory kart oraz procedurę samego głosowania.
Opinia prawna dot. wzorów kart na ławników stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Zasady głosowania stanowią załącznik nr 42 do protokołu.
Członek Komisji Skrutacyjnej B. Świątczak odczytała nazwiska radnych, którzy pobierali karty
a następnie na trzech różnych kartach oddawali głosy na kandydatów na ławników.
Następnie Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach w celu obliczenia
ilości zgromadzonych głosów i sporządzenia protokołów.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. ZAPART odczytał protokoły z przeprowadzonych
wyborów na ławników:
● do Sądu Okręgowego w Łodzi z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy (załącznik nr 43),
● do Sądu Rejonowego w Zgierzu z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy (załącznik nr 44),
● do Sądu Rejonowego w Zgierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (załącznik
nr 45).
Niewykorzystane karty do głosowania znajdują się w kopercie stanowiącej załącznik nr 46 do
protokołu.
Karty z głosowania przeprowadzonego w dniu 27 października 2011 r. na ławników do Sądu
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Okręgowego w Łodzi na kadencję 2012-2015, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy, znajdują sie w kopercie, stanowiącej załącznik nr 47 do protokołu.
Karty z głosowania przeprowadzonego w dniu 27 października 2011 r. na ławników do Sądu
Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2012-2015, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy, znajdują sie w kopercie, stanowiącej załącznik nr 48 do protokołu.
Karty z głosowania przeprowadzonego w dniu 27 października 2011 r. na ławników do Sądu
Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2012-2015, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
znajdują sie w kopercie, stanowiącej załącznik nr 49 do protokołu.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”;
b) w 16 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 109, poz. 627” dodać wyrazy: „Nr 126,
poz. 714”.
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 uwzględniając zapisy znajdujące się w protokołach Komisji
Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/135/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję
2012-2015.
Pkt 11
Prezentacja programu pozyskania energii geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 50 do protokołu. Wykład rozpoczął dr Marek Kaźmierczak
Prezes Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi,
Natomiast prezentację multimedialna przeprowadził prof Ryszard Henryk Kozłowski z Politechniki
Krakowskiej.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia
jest miasto Łódź. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. Działalność Stowarzyszenia opiera
się na pracy społecznej członków.
Celem Stowarzyszenia jest: działalność na rzecz ochrony wszelkich zasobów mineralnych
Rzeczypospolitej Polskiej jako niezbywalnej własności Narodu Polskiego; konsolidacja środowiska
i ludzi dobrej woli na rzecz wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych
i konwencjonalnych źródeł energii, oraz innych działań zmierzających do zrównoważonego
rozwoju; współpraca z twórcami i promotorami zadań wyżej wymienionych; promocja
wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii oraz
działań zmierzających do zrównoważ onego rozwoju;; edukacja społeczności lokalnej ze
szczególnym uwzględnieniem szkół na terenie Polski; koordynacja działań związanych
z właściwym wykorzystaniem energii odnawialnej i konwencjonalnej; działanie na rzecz
13

wykorzystania właściwych dla danego terenu źródeł energii; promowanie energii geotermalnej jako
dobra i wyłącznej własności gmin; działalność prowadząca do przekształcenia wszystkich ujęć
(odwiertów) wód geotermalnych i sieci cieplnych w niezbywalną własność samorządów lokalnych
(gmina, powiat, województwo); wspieranie tworzenia krajowych spółek prawa handlowego
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych z większościowym udziałem samorządów
terytorialnych; udział we właściwym diagnozowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka
gmin, innych szczebli terytorialnych oraz Państwa i przewidywaniu kierunków zmian ich
gospodarki; promowanie dogodnych warunków dla wykorzystania energii odnawialnych
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego; działalność na rzecz ochrony środowiska.
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach
wypełniających pory i szczeliny skalne. Głębokość zalegania złóż wód termalnych jest
zróżnicowana, ale najczęściej zawiera się w granicach od 1000 do 4500 metrów, i więcej.
Wody termalne najszersze zastosowanie znajdują obecnie w energetyce cieplnej, ale duże
możliwości jej wykorzystania istnieją także w innych gałęziach przemysłu. Wody o temperaturach
powyżej 120°C opłaca się wykorzystać do produkcji prądu.
Przyjmuje się, że jednostkowy koszt geotermalnej energii cieplnej jest o ok. 20% niższy od kosztu
energii cieplnej wytwarzanej w ciepłowni konwencjonalnej.
Informacje pochodzą ze strony: www.geotermia.org.pl.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI podziękował za przedstawienie programu pozyskania
energii geotermalnej. Wspólnie z Prezydentem Miasta Zgierza I. Wieczorek wręczyli prelegentom
drobne upominki.
S. Nowak Przewodniczący Koła Stowarzyszenia w Zgierzu podziękował za możliwość wystąpienia
i przeprowadzenia prezentacji na sesji Rady Miasta Zgierza. Wyraził nadzieję na owocną
współpracę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił krótką przerwę techniczną.
Po przerwie.
Pkt 7 e)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/11 Rady Miasta Zgierza z dnia
29 września 2011 r. 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 – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta B. Kapusta.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
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Radny T. KUPIS zapytał, czemu ma służyć przystąpienie do tego planu?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że jest to konsekwencja jednego ze spotkań
z mieszkańcami, które odbyło się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
RMZ, i wniosku o skomunikowanie tego terenu, w związku z projektowaną ulicą Boboli. Inne
rozwiązanie nie wchodziło w grę, ze względu na konflikt interesów poszczególnych
wnioskodawców. Jedyną możliwością gwarantującą poprawne rozwiązanie jest właśnie
przystąpienie i sporządzenie plan miejscowego zagospodarowania.
Radny T. KUPIS podziękował za podjęcie tej inicjatywy.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0 wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/137/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/11
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2011 r. 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 f)
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta
Zgierza – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz.
1281”.
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/138/11
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

w sprawie wskazania terminu

Pkt 7 g)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Pasażu im. rotmistrza Witolda Pileckiego –
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz.
1281”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/139/11 w sprawie nadania nazwy Pasażu im.
rotmistrza Witolda Pileckiego.
Pkt 7 h)
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu
14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Zgierz a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia
mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno –
bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie, gmina Zgierz –
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 51)

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”.
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/140/11 w sprawie rozwiązania Porozumienia
Komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Zgierz a Gminą Miasto
Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej,
w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego
z ujęcia Ustronie, gmina Zgierz.
Pkt 7 i)
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25
października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza – projekt
uchwały wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) aby do tytułu znajdującego się na projekcie, po wyrazie: „uchwał” dodać wyraz: „dotyczących”;
b) w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”;
c) zmienić zapis § 1, tj. Wyrazy: „Tracą moc:” zastąpić wyrazami: „Uchyla się:”;
d) w § 1, w pkt 1, 2 i 3, wyrazy „Uchwała” zastąpić wyrazami: „uchwałę”;
e) w § 1, w pkt 3 wyrazy: „poz. 683” zastąpić wyrazami: „poz. 684”;
f) zastąpić dotychczasowy zapis § 3 na: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, dlaczego tak drastycznie spadły wpływy z opłat za posiadanie psów.
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że koszty ponoszone z utrzymaniem inkasenta okazały się wyższe
niż wpływy z tytułu opłat.
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 - 4, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/141/11 w sprawie uchylenia uchwał
dotyczących opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza.
Pkt 7 j)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy do składania informacji przez
osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – projekt
uchwały wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz.
1281”;
b) zastąpić dotychczasowy zapis § 6 na: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, czy teraz każdy, kto posiada taką nieruchomość,
będzie musiał składać takie formularze?
Naczelnik Wydziału Finansowego UMZ M. BŁASZCZYK wyjaśniła, że formularze będą
obowiązywały od przyszłego roku. Ta zmiana jest związana z tym, że osoby składające formularze
nie mają obowiązku podawać nr NIP, a jedynie nr PESEL.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/142/11 w sprawie ustalenia wzorów formularzy
do składania informacji przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.

17

Pkt 7 k)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”;
b) zastąpić dotychczasowy zapis § 7 na: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/143/11 w sprawie ustalenia wzorów formularzy
deklaracji podatkowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Pkt 7 l)
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta,
wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2012 roku –
projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta
D. KUBIAK.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7/8 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217,
poz. 1281”;
b) w 8 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Dz. U.” wykreślić wyrazy: „z 2006 r.”;
c) w § 2, punkty zastąpić ustępami.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 54)
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/144/11 w sprawie poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru
i przekazywania opłaty skarbowej w 2012 roku.
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Pkt 7 m)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie miasta Zgierza – projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 56)

Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 57)
Projekt po autopoprawce uwzględnił wszystkie uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
Radny T. KUPIS mówił o bezzasadnej decyzji o podnoszeniu podatku od nieruchomości, która
dotknie głównie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki takim podmiotom
miasto ma dochody i powinno tworzyć warunki przyjazne do rozwoju i zakładania, utrzymywania,
prowadzenia działalności.
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że maksymalna stawka mogła wynosić 4,2% a Prezydent
proponuje 4% (19,30 zł). Skarbnik przypomniała, że po raz kolejny gmina ze swoich środków
będzie realizować zadania rządowe, co będzie wynikało m. in. z projektu budżetu na rok 2012.
Stawki od podatku od nieruchomości nie były podnoszone od roku 2004.
Radny A. MIĘSOK zapytał o stanowisko Pani Prezydent.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK powiedziała, że stanowisko przedstawione przez Panią
Skarbnik, jest stanowiskiem władz miasta. Dodała, że plasujemy się w środku tabeli w porównaniu
do innych miast. Jeśli radni podają przykład Aleksandrowa jako miasta, które się rozwija, to trzeba
pamiętać, że dzieje się tak dzięki wsparciu inwestorów z zewnątrz.
Radna E. KRZEWINA powiedziała, że podnoszenie podatku od nieruchomości nie sprzyja
pozyskiwaniu inwestorów.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że mimo, iż w poprzednich latach ów podatek nie
był podnoszony, inwestorów nie pozyskano, więc wysokość stawki podatku nie jest żadnym
wyznacznikiem.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że taka polityka władz miasta prowadzić będzie do zwiększenia
ilości osób bezrobotnych, korzystających z opieki społecznej.
Radny M. PILARSKI zauważył, że proponowana podwyżka jest wynikiem tego, co robi rząd –
podnosi podatki i „przerzuca” swoje obowiązki na gminy, nie przekazując złotówki na ich
finansowanie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 5, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/145/11 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

19

Pkt 7 n)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta,
wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie
miasta Zgierza – projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 58)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 59)

Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 60)
Projekt po autopoprawce uwzględnił wszystkie uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, ze trzeba wziąć pod uwagę głosy mieszkańców oraz zły stan
higieniczno-sanitarny targowiska.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że ten projekt to próba zmiany sytuacji, właśnie
poprawienia jakości funkcjonowania targowiska.
Radny M. HILIŃSKI poruszył temat prowadzących handel na obrzeżach targowiska. Zapytał,
co będzie z nimi kiedy zacznie obowiązywać nowy regulamin?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że nie będzie możliwości handlowania poza
terenem targowiska, ale jeśli zarządca - MPGK, zgłosi zapotrzebowanie, to są przewidziane dwie
dodatkowe działki z możliwością zagospodarowania. Na ten moment, wszyscy, którzy tego
potrzebują, znajdą miejsce na terenie targowiska.
Radny T. KUPIS zasugerował przeniesienie targowiska w inne miejsce, mniej uciążliwe dla
mieszkańców.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ potwierdził, że korzystne byłoby przeniesienie targowiska.
Zadał tylko pytanie: gdzie? Z posiadanej wiedzy, nie ma takiego, odpowiedniego miejsca,
znajdującego się na terenie miasta.
Radny T. KUPIS poruszył temat planowanej dzierżawy terenu targowiska na rzecz najemcy,
wyłonionego w drodze przetargu, na okres 25 lat. Powiedział, że trzeba będzie liczyć się
z likwidacją dotychczasowo prowadzonej działalności.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że dzierżawa na 25 lat oznacza dokładnie to,
że będzie tam funkcjonowało targowisko, tylko organizowane przez podmiot, który wygra przetarg,
z założeniem obowiązku inwestowania w ten teren i prowadzenia niezmienionej działalności przez
cały ten okres. Dzierżawa, da handlującym szansę, na pracę w lepszych, bardziej cywilizowanych
warunkach.
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 - 4, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/146/11 w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania
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opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.
Pkt 7 o)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie
miasta Zgierza – projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 61)
Projekt po autopoprawce uwzględnił wszystkie uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
Radny S. SKUPŃSKI zapytał, czym podniesienie stawek podatku zaowocuje dla korzystających
z miejskich dróg?
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że Obwieszczenie Ministra nakłada podniesienie stawki tego
podatku o 4,2%. Prezydent, podobnie jak w poprzednich uchwałach, proponuje podwyżkę o 4%.
To nie oznacza jednak poprawy stanu nawierzchni dróg, ponieważ kwoty uzyskiwane po stronie
dochodów, nie mogą być „imiennie” przypisane po stronie wydatków.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 7, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/147/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od
środków transportowych na terenie miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłasza przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 7 p)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011
w zakresie zadań własnych (projekt z dnia 20 października 2011 r.) – projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 62)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ proponuje w 9 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134,
poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz. 1281”.
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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/148/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
21

Pkt 7 q)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
(projekt z dnia 20 października 2011 r.) – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 63)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ proponuje w 9 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134,
poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz. 1281”.
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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/149/11 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 7 r)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011
w zakresie zadań własnych (projekt z dnia 21 października 2011 r.) – projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 64)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz.
1281”;
b) w § 3, pkt 2, wykreślić wyrazy: „- projekt nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Radna K. KUPS-WOJCIECHOWSKA zapytała o przeznaczenie środków w wysokości 25 000 zł
na zapewnienie bezdomnym psom i kotom w schroniskach.
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że konkurs tym zakresie nie został rozstrzygnięty, dlatego kwota
25 000 zł została przesunięta do paragrafu „usługowego”. Będzie to usługa, kwota się nie zmienia.
Radny T. KUPIS zapytał, czy mimo nierozstrzygniętego konkursu, miasto realizuje to zadanie?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że zadanie jest realizowane. Jest wyłoniony
podmiot, ale nie w drodze konkursu.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/150/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 7 s)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
(projekt z dnia 21 października 2011 r.) – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 65)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ proponuje w 9 wierszu podstawy prawnej po wyrazach: „Nr 134,
poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 217, poz. 1281”.
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XV/151/11 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 8
Informacja nt. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zasobach Gminy Miasto Zgierz
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 66 do protokołu.
Radny T. KUPIS zapytał o plany na przyszły rok, jakie środki zostaną przeznaczone na remonty
zasobów komunalnych w roku 2012?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że jeśli chodzi o koszt administrowania
budynkami, to trudno teraz określić, bowiem trwa postępowanie wyłaniające administratora.
Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące kwot zapisanych w budżecie na przyszły rok, znajdą
się w projekcie budżetu, który zostanie przedłożony w połowie listopada br.
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 9
Informacja nt. realizacji inwestycji budowy kanalizacji na terenie miasta Zgierza
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 67 do protokołu. Temat przedstawił Prezes Spółki WodKan
P. KARASIEWICZ.
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Radna E. KRZEWINA zapytała o teren od wiaduktu kolejowego do ul. Kwiatowej wzdłuż
ul. Ozorkowskiej, czy będzie budowana kanalizacja?
Prezes M. IGNASIAK wyjaśnił, że materiał dostarczony radnym obejmuje temat zakończonej
inwestycji budowy kanalizacji. Inwestycja związana z Proboszczewicami jest przewidywana.
W tym momencie, spółka jest na etapie starania się o pozwolenie na budowę.
Radna E. KRZEWINA zapytała, kiedy ruszy realizacja budowy inwestycji?
Prezes M. IGNASIAK powiedział, że realizacja będzie trwała ok. 2 - 3 lata, a na przyszły rok,
przewidziany jest do wykonania, tylko jej fragment.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI poprosił o wytłumaczenie
pojęcia „odejście boczne”. Czy jest to cały odcinek, do którego wybudowania i sfinansowania,
zobligowany jest właściciel sieci kanalizacyjnej, czy tylko jego cześć? Zapytał także, jaka jest
faktyczna liczba planowanych do wykonania przyłączy?
Prezes M. IGNASIAK wytłumaczył, że odejście boczne to odcinek sieci, od kanału biegnącego
równolegle do ulicy, do posesji właściciela, łącznie ze studzienką na posesji, lub do granicy posesji
– w zależności od warunków. Odejście boczne jest traktowane jako element sieci i jest w całości
finansowane przez spółkę. Na ten moment, na różnych etar=pach realizacji jest ok. 700 przyłączy
i odejść bocznych. Do realizacji, na obszarach gdzie jest wybudowana kanalizacja, jest 2100.
Radny M. HILIŃSKI mówił o zapadnięciach na jezdni, obsunięciach ziemi na Osiedlu KrzyweChełmy.
Prezes M. IGNASIAK wyjaśnił, że wykonawcy kanalizacji nie uchylają się od usunięcia szkody.
Radny K. WĘŻYK zapytał, ile na dzień dzisiejszy, wykonano już przyłączy?
Prezes M. IGNASIAK powiedział, że na tą chwilę wykonanych jest 330 przyłączy i odejść
bocznych, zakończonych odprowadzaniem ścieków, czyli podpisaniem umowy z właścicielem. W
trakcie realizacji, na różnych etapach, jest ok. 400 przyłączy.
Prezes P. KARASIEWICZ odpowiadając na interpelację radnego Zaparta, powiedział, że renowacja
kanału, który odprowadza ścieki na Osiedlu 650-lecia, będzie realizowana. Prace w ogródkach
działkowych już się zakończyły.
Radny T. KUPIS zapytał o plany modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w śródmieściu.
Prezes M. IGNASIAK mówi, iż kanalizacja ta jest fragmentarycznie, sukcesywnie rozłączana,
rozdzielana. Został jeszcze fragment ulicy Dąbrowskiego i Piłsudskiego.
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 10
Informacja dotycząca likwidacji barier architektonicznych na terenie miasta Zgierza
dla mieszkańców o różnych dysfunkcjach
Materiał stanowi załącznik nr 68 i 69 do protokołu. Temat przedstawiła Naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji UMZ, M. TAŁAJKO.
Radny T. KUPIS zapytał, czy Gmina Miasto Zgierz brała udział w projektach unijnych dot. łamania
barier architektonicznych.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że w latach poprzednich, 2008, 2009 i 2010 były
ogłaszane projekty i konkursy, ale nasze miasto nie zgłosiło swojego akcesu.
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 12
Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do tego zgodnie
z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Temat przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Sekretarz Miasta Zgierza
A. MAJEWSKA.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Zgierza za rok 2010
stanowi załącznik nr 70 do protokołu.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Zgierza złożonych za rok 2010
stanowi załącznik nr 71 do protokołu.
Pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
stanowi załącznik nr 72 do protokołu.
Pismo Wojewody Łódzkiego dot. analizy oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta Zgierza oraz
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 73 do protokołu.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 13
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację z działalności między sesjami.
W omawianym okresie:
14 października – uczestniczył w obchodach 20-lecia Straży Miejskiej,
17 października – brał udział w Miejskich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej,
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Przewodniczący odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce w omawianym okresie:
● Pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z prośbą o zwolnienie z wnoszenia opłat z
tytułu podatku od nieruchomości,
● Pismo radnego M. Pilarskiego informujące, iż otworzył działalność gospodarczą,
● Pismo członka RO 650-lecia w Zgierzu, P. Gancarza z prośbą o udostępnienie kopii
nagrania z posiedzenia rady,
● Informacja od radnego Z. Zaparta nt. artykułu dot. działań członków Rady Osiedla 65-lecia
w Zgierzu,
● Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMZ w sprawie zwrotu dokumentów, przez
radnego V kadencji samorządu, R. Gajdy,
● Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w sprawie propozycji
przystąpienia do stowarzyszenia,
● List otwarty J. Badyny w sprawie boiska na Osiedlu Proboszczewice,
● Pismo mieszkańców ul. Rubinowej w sprawie umieszczenia w budżecie na rok 2012
zadania – oświetlenie ulicy,
● Pismo Fundacji „Pomóż i Ty” z prośbą o wsparcie działalności,
● Zaproszenie na warsztaty dot. nowych zadań samorządów związanych z gospodarką
odpadami komunalnymi wg nowych przepisów,
● Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zabezpieczenia środków na realizację ulicy
Suchowolca,
● Pismo Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich RMZ M. Hilińskiego do Kurii
Biskupiej w sprawie naprawy alejek na cmentarzu,
● Fundacja „Aktywni – twórczy” zaprasza na spotkanie w dniu 19 listopada,
● Zaproszenie Prezesa Hospicjum im. Jana Pawłą II do wzięcia udziału w aukcji
charytatywnej,
Przewodniczący RMZ poinformował o zaplanowanym na dzień 9 listopada br. spotkaniu
Prezydenta Miasta Zgierza z jednostkami pomocniczymi w sprawie budżetu, Zaprosił radnych na
spotkanie.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 14
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 74 do protokołu.
W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
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Pkt 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego Hilińskiego
odnośnie przystępowania do konkursów, projektów unijnych. Miasto przystąpiło do konkursu na
Rewitalizację Obszarów Problemowych – projekt przeszedł ocenę formalną, merytoryczną –
niestety negatywnie – ale złożony został protest i liczymy na pozytywne rozpatrzenie. Odnośnie
barierek ochronnych prze SP Nr 7, w możliwym tempie przystąpimy do realizacji. W sprawie
ul. Witosa, inwestycja będzie rozpoczęta do końca roku. W sprawie budowy sali przy SP Nr 12,
wykonawca nie przekazał praw autorskich do projektu, dlatego nowy wykonawca musiał wykonać
projekt zamienny, składano nowe pozwolenia na budowę. Jeszcze w tym roku zostaną wykonane
pierwsze prace ziemne. W kwestii oświetlenia ulic na Osiedlu Piaskowice-Aniołów, latarnie
zapalają się 20 minut przed planowanych zachodem i gasną na 20 minut przed wschodem słońca,
tak jak w roku ubiegłym. Odnośnie problemów zgłaszanych przez jednostki pomocnicze, Z-ca
Prezydenta przypomniała o spotkaniu zaplanowanym na dzień 09 listopada w sprawach nużących
Rady Osiedla. Z-ca Prezydenta wyjaśniła, że nawiązano porozumienie z Powiatem i kwestia ulicy
Gałczyńskiego może zostać rozwiązana, gdy będzie już pod zarządem miasta. Odnośnie
partycypacji mieszkańców w kosztach przy budowie inwestycjach, wyjaśniła, że nadal obowiązują
zapisy zarządzenia z 1997. Miasto nie może jednak realizować wszystkich wniosków, ponieważ nie
ma wystarczającej sumy środków. W najbliższym czasie zarządzenie będzie modyfikowane, tak,
by szczegółowo określić zasady współpracy pomiędzy Miastem a mieszkańcami w tej kwestii
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że problem dworca jest złożony, ponieważ
jego właścicielem jest spółka PKP i to ona ustala godziny otwarcia. Dodał, że PKP szuka najemców
na wolne pomieszczenia znajdujące się na dworcu. Odnośnie wiaty przy przystanku na
ul. Musierowicza, były już próby uzgodnienia tej sprawie z zarządcą drogi, ale spełzły na niczym,
ponieważ wg GDDKiA twierdzi, że nawet przezroczysta wiata, będzie ograniczała widoczność.
W kwestii ZUOK powołany jest zespół, który stara się „ożywić” ten obiekt. Szukamy
strategicznego inwestora, który otworzy linie sortowniczą. W kwestii targowiska, mieszkańcy
otrzymali odpowiedź podczas przerwy obiadowej. Odnośnie parkingu przy cmentarzu, również
jesteśmy zdania, że ten teren należy uporządkować.
Prezydent Miasta Zgierza dziękuje za pytania i uwagi, pomocne w rozwiązywaniu problemów
miasta.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do procedowania
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 16
Zapytania i wolne wnioski
Radny Z. ZAPART poprosił, aby na następną sesję RMZ zaprosić przedstawicieli Wojewody
Łódzkiego i Marszałka Województwa w temacie podstawowych zespołów ratownictwa
medycznego. Odnośnie podwyżki cen biletów, zwrócił uwagę, aby przed ich wejściem w życie,
wydrukowana została odpowiednia ilość biletów z nowymi nominałami.
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Pkt 17
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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