
Protokół Nr XVI/11
XVI sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 listopada 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. 21.10.

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

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji. 
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
5. Zapytania mieszkańców.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ordynacji wyborczej do rad osiedli na terenie miasta Zgierza,
b) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",
c) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
d) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r.,
e) Programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  innych 

uzależnień na rok 2012 dla miasta Zgierza,
f) zmiany  uchwały  Nr  XII/114/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  31  sierpnia  2011  roku

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  targowiska  miejskiego  zlokalizowanego  na  placu 
Targowym w Zgierzu,

g) zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i gminy 
Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza dla Spółki 
"Wodociągi  i  Kanalizacja  –  Zgierz"  na  okres  od  dnia  1  stycznia  2012  r.  do  dnia
31 grudnia 2012 r.,

h) przyjęcia  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  zadań  Powiatu  Zgierskiego  z  zakresu  zarządu 
drogami  powiatowymi  w granicach  administracyjnych  miasta  Zgierza  oraz  przyjęcia 
udzielonej  dotacji  przez  Powiat  Zgierski  dla  Gminy Miasto  Zgierz  w celu  realizacji 
przejętych zadań,

i) uchylenia uchwały Nr XXI/207/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie  wniesienia  dopłaty  do  kapitału  zakładowego  Przedsiębiorstwa  Energetyki 
Cieplnej Spółki z o. o. w Zgierzu,

j) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
l) zmiany  budżetu  i  zmian  w budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w zakresie  zadań 

własnych i zleconych,

1



m) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
7. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej. 
8. Informacja  dotycząca  obwodnicy  miasta  Zgierza  S14  –  obecny  stan  przygotowania 

inwestycji, terminy związane z jej realizacją, a także zabezpieczenie środków finansowych. 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz w roku szkolnym 

2010/2011. 
10. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  z  działalności  między  sesjami.

a) Informacja na temat międzynarodowego szkolenia "BiTriMulti". 
11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 

Pkt 1
Otwarcie sesji

Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XVI  sesję  Rady  Miasta 
Zgierza.  Na podstawie  listy  obecności  stwierdził  quorum,  a  tym samym  prawomocność  obrad.
Na  wstępie  przywitał  radnych,  Prezydenta  Miasta  I.  Wieczorek,  Zastępcę  Prezydenta
G.  Leśniewicza,  Skarbnik  Miasta  D.  Kubiak,  Sekretarza  A.  Majewską,   naczelników  i  innych 
pracowników Urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich 
przybyłych na sesję. 

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI podziękował  wszystkim,  którzy  wspierając  „Miejską 
Gwiazdkę” przynieśli smakołyki  dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Następnie głos 
oddał radnemu K. Wężykowi.

Radny K. WĘŻYK przypomniał,  że jak co roku, tak i teraz, brał udział w olimpiadzie dla osób 
niepełnosprawnych w piłce siatkowej na stojąco, i wspólnie z łódzkim klubem „Start” udało się 
wywalczyć brązowy medal. 

Pkt 2
Uwagi do porządku obrad

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odczytał  wniosek  KOKSiR  RMZ  w  sprawie 
wprowadzenia  do  porządku  obrad  pkt  pn.  "Informacja  o  przyczynach  zamknięcia  basenu  przy 
Łęczyckiej 24.". Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 6 ppkt f, 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  rok  2012.  Poprosił  także,  aby  pkt 
merytoryczny zaproponowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ przełożyć 
do obradowania po podjęciu uchwał.

Radny  M.  PILARSKI  zauważył,  że  zawsze  tematy  merytoryczne  były  omawiane  po  pkt 
dotyczącym podjęcia uchwał. W związku z tym zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie tematu 
„Informacja o przyczynach zamknięcia basenu przy Łęczyckiej 24” w pkt 7 porządku obrad.
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Radny  J.  SOKÓŁ  zauważył,  że  na  sesji  są  mieszkańcy  miasta  zainteresowani  tematem  łaźni
i choćby z tego względu, należy jednak wprowadzić ten pkt wcześniej.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  propozycję  wprowadzenia 
dodatkowego pkt merytorycznego przed pkt w sprawie podjęcia uchwał.

W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 4, ustalono, że pkt będzie procedowany przed pkt 
dot. podjęcia uchwał.

Następnie  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wprowadzenie 
zaproponowanego  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  RMZ  tematu  w  pkt  6 
proponowanego porządku obrad.

W głosowaniu:  za  -  22,  przeciw  -  0,  wstrzym.  -  0,  wprowadzono  w  pkt  6  temat:  Informacja
o przyczynach zamknięcia basenu przy Łęczyckiej 24.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  propozycję  wprowadzenia 
projektu uchwały zgłoszonego przez Zastępcę Prezydenta G. Leśniewicza.

W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wprowadzono w pkt 7 ppkt f projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektu  uchwały  w  sprawie  stanowiska  wyrażającego  sprzeciw  wobec  planów  przekształceń
w ratownictwie medycznym na terenie miasta Zgierza.

W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wprowadzono w pkt 7 ppkt o, w. w. projekt 
uchwały.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji. 
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
5. Zapytania mieszkańców. 
6. Informacja o przyczynach zamknięcia basenu przy Łęczyckiej 24. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ordynacji wyborczej do rad osiedli na terenie miasta Zgierza,
b) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",
c) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
d) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r.,
e) Programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  innych 

uzależnień na rok 2012 dla miasta Zgierza,
f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,

g) zmiany  uchwały  Nr  XII/114/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  31  sierpnia  2011  roku
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w  sprawie  ustalenia  regulaminu  targowiska  miejskiego  zlokalizowanego  na  placu 
Targowym w Zgierzu,

h) zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i gminy 
Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza dla Spółki 
"Wodociągi  i  Kanalizacja  –  Zgierz"  na  okres  od  dnia  1  stycznia  2012  r.  do  dnia
31 grudnia 2012 r.,

i) przyjęcia  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  zadań  Powiatu  Zgierskiego  z  zakresu  zarządu 
drogami  powiatowymi  w granicach  administracyjnych  miasta  Zgierza  oraz  przyjęcia 
udzielonej  dotacji  przez  Powiat  Zgierski  dla  Gminy Miasto  Zgierz  w celu  realizacji 
przejętych zadań,

j) uchylenia uchwały Nr XXI/207/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie  wniesienia  dopłaty  do  kapitału  zakładowego  Przedsiębiorstwa  Energetyki 
Cieplnej Spółki z o. o. w Zgierzu,

k) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
m) zmiany  budżetu  i  zmian  w budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2011  w zakresie  zadań 

własnych i zleconych,
n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
o) stanowiska  wyrażającego  sprzeciw  wobec  planów  przekształceń  w  ratownictwie 

medycznym na terenie miasta Zgierza.
8. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej. 
9. Informacja  dotycząca  obwodnicy  miasta  Zgierza  S14  –  obecny  stan  przygotowania 

inwestycji, terminy związane z jej realizacją, a także zabezpieczenie środków finansowych.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz w roku szkolnym 

2010/2011. 
11. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  z  działalności  między  sesjami.

a) Informacja na temat międzynarodowego szkolenia "BiTriMulti". 
12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad sesji. 

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XV sesji

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

Protokół Nr XV/11  -  głosowano: za -  22, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  złożył  interpelację  w  sprawie  przeanalizowania 
możliwości  zmniejszenia  zakłócania  prac  komisji  przez  osoby  nie  będące  członkami  komisji. 
Dodał,  że  uważa,  iż  mieszkańcy  mają  prawo  pytać  o  wszystko,  co  dotyczy  miasta,  ale
w odpowiednim czasie i w odpowiednim kontekście tematycznym. 

4



Radny  K.  WĘŻYK  złożył  interpelacje  w  sprawach:  nadzoru  na  publiczną  toaletą  na  Placu 
Kilińskiego,  potrzebie  załatania  dziur  na  ul.  Długiej,  możliwościach  spłaty  zadłużenia  z  tytułu 
najmu lokali, przez mieszkańców, na rzecz miasta miasta, przyczyn zbierania się wody na ulicy 
Aleksandrowskiej (załącznik nr 3).

Radna B. PALMOWSKA złożyła zapytania w sprawach: planów władz miasta wobec targowiska 
miejskiego  (załącznik  nr  4),  przedstawienie  planów  budowy ul.  Witosa  (załącznik  nr  5),  oraz 
gruntów znajdujących się przy budynkach OSP Proboszczewice (załącznik nr 6).

Radny  M.  HILIŃSKI  zadał  pytania  dot.:  uregulowania  zadłużenia  za  wynajem  pomieszczeń 
aptecznych;  umorzeń  zaległości  podatkowych;  konserwacji  rzeźb  drewnianych;  braku  środków
w budżecie  na  wybudowanie  Kolumbarium na  cmentarzu  komunalnym;  prowadzonych  zbiórek 
pieniędzy przez młodzież szkolną na dożywianie dzieci (załącznik nr 7); dot. miejsc dostępu do 
defibrylatorów na terenie miasta oraz udział w programie Lifepark; wynajęcia wiat przystankowych 
firmom reklamowym; udziału w projekcie "Radosna Szkoła" (załącznik nr 8); dot. odprowadzania 
wody na chodnik przez firmę produkcyjną; przygotowania miejsc w schroniskach dla bezdomnych; 
problemu z odchodami zwierzęcymi na chodnikach i trawnikach; statusu prawnego pomieszczeń
w bloku przy ul. Narutowicza 2b (załącznik nr 9); dotacji w roku 2012 od Łódzkiego Konserwatora 
Zabytków; akcji „Podaruj szpik”; wpływów do budżetu miasta, z tytułu ruchomych reklam oraz 
projektu „Radosna szkoła” (załącznik nr 10). Złożył także interpelacje w sprawach dot zdroju wody 
pitnej w Parki Miejskim (załącznik nr 11) oraz wydłużenia czasu świecenia się zielonego światła na 
przejściu dla pieszych na ul. Łódzkiej (załącznik nr 12). Radny zapytał także, czy prawdą jest, że 
Zastępca  Prezydenta  B.  Kapusta  podała  się  do  dyspozycji  Prezydenta,  oraz  jaki  jest  stan  Jej 
zdrowia.

Radny T. KUPIS poprosił o naprawę barierek ochronnych przy Gim Nr 1 (załącznik nr 13), prosi
o naprawienie ubytków na jezdni ul. Dygasińskiego (załącznik nr 14). Zapytał także gdzie realizują 
zajęcia  wychowania  fizycznego  szkoły,  które  wcześniej  korzystały  z  zajęć  na  basenie  na
ul. Łęczyckiej.  Zapytał,  kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację, tj. zamknięcie obiektu na
ul. Łęczyckiej 24 (załącznik nr 15). Zadał także pytania dot.  prowadzonej przez władze miasta, 
polityki  wobec spółek z udziałem miasta,  m. in. MPGK (załącznik nr 16), terminu uprzątnięcia 
terenu  na  Placu  Kilińskiego  (obok  Biedronki)  (załącznik  nr  17);  stanowiska  Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie protestu miasta Zgierza dotyczącego osi VI (załącznik nr 18).

Radny A. MIĘSOK zapytał  o średnie wynagrodzenia  nauczycieli  oraz czy w bieżącym roku te 
średnie osiągnięto,  czy Miasto będzie musiało wypłacić  nauczycielom różnicę (załącznik nr 19) 
Złożył  także  interpelację  w  sprawie  regulowania  bieżących  faktur  płatniczych  przez  MUK 
(załącznik nr 20). Radny zadał także kilka pytań dot.   zamierzonego zatrudnienia 20 kontrolerów 
biletów w  MUK  (załącznik  nr  21).  Radny  poruszył  także  kwestię  odpowiedzi  na  interpelację
w sprawie delegacji  OPEN DAYS, z której  wynika,  że żadnego wyjazdu do Brukseli  nie było. 
Dodał,  że  w odpowiedzi  na interpelację,  w tej  samej  sprawie,  innego radnego,  Pani  Prezydent 
podaje koszty związane z wyjazdem. W sprawozdaniu p. o. Naczelnika Wydziału Promocji UMZ, 
znajdują się także informacje na ten temat.  Radny zapytał,  dlaczego próbuje się ukryć  te  fakty
i dlaczego radni traktowani są w taki sposób?

Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK wyjaśniła, że precyzyjnie odpowiada na zadane pytanie, 
bowiem delegacja do Brukseli, owszem była, ale był to IV, a nie, jak w zapytaniu podano, IX zjazd.

Radny M. PILARSKI poprosił o interwencję w sprawie rozlewni asfaltu na ul. Uroczej i z tirami 
blokującymi okoliczne ulice.
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Radny J. SOKÓŁ złożył interpelacje w sprawach: zamknięcia basenu w Łaźni Miejskiej (załącznik 
nr 22), nowych zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ( załącznik nr 23).

Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA także poruszyła temat  wytwórni asfaltu na ul. Uroczej, 
poprosił o zainteresowanie się tą sprawą, m. in. ze względu na zanieczyszczoną wodą wypływającą 
z wytwórni i płynącą do lasu.

Radny M. SENCEREK poprosił o zabezpieczenie barierkami przystanku przy Przedszkolu Nr 10,
a także o odnowienie muru na cmentarzu przy ul. P. Skargi.

Radny M. GAJDA poruszył  temat szczepień profilaktycznych,  dla dziewcząt pomiędzy 12 a 17 
rokiem życia, przeciw rakowi szyjki macicy. Zapytał, czy w Zgierzu jest możliwość podjęcia takiej 
akcji?

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  M.  WOLSKI  zapytał  o  możliwość 
odwodnienia ul. Aleksandrowskiej. Podziękował władzom miasta za podjęcie działań dzięki którym 
dworzec PKP jest czynny do wieczora.

Przewodniczący  Zarządu  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  złożył  na  ręce  Przewodniczącego 
RMZ,  zbiór zdjęć obrazujących stan chodników i nawierzchni ulic na osiedlu (załącznik nr 24).

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Proboszczewice-Lućmierz  J.  OGRODOWCZYK  prosi
o zintensyfikowanie działań w ramach „Akcji liść” ze względu na zalegające na drogach worki
z liśćmi i śmieci.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA złożyła kilka wniosków 
dot. m. in. konieczności ustawienia spowalniaczy na ul. Rudnickiej i Iglastej, ograniczenia tonażu 
na  ul.  Zagajnikowej,  częstszych  kontroli  Straży  Miejskiej  na  osiedlu,  zwłaszcza  w  godzinach 
szczytu,  przesunięcia słupów telefonicznych na ul. Chełmskiej (załącznik nr 25).

Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  Rudunki  W.  PARTYCKA  podziękowała  za  przeprowadzenie 
"Akcji liść".

Radna  E.  STEGLIŃSKA-MACIAK  poruszyła  temat  konieczności  ograniczenia  prędkości  na
ul. Ossowskiego.

Poseł  na  Sejm RP M. MATUSZEWSKI zapytał,  czy środki  z  budżetu  centralnego,  dla  miasta 
Zgierza, są większe, czy mniejsze, niż w roku ubiegłym? Poruszył temat komunikacji pomiędzy 
Zgierzem a Warszawą.  Powiedział,  że  od kiedy zacznie  funkcjonować nowy rozkład  PKP,  nie 
będzie już bezpośredniego połączenia ze stolicą. Poseł zaapelował o współpracę władz miasta w tej 
sprawie.

Wiceprzewodniczący  RMZ  S.  PELIKAN  mówił  o  kontroli  radarowej  na  ul.  Piłsudskiego. 
Zaproponował przeniesienie znaku na ul. Szczawińską przy ul. Przemysłowej.

Pkt 5
Zapytania mieszkańców

Mieszkanka  B.  ZAGOZDA  poinformowała  o  koncercie  wigilijnym  który  odbędzie  się
w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w  Zgierzu.  Prosi  o  wsparcie  tej  akcji 
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charytatywnej. W tej sprawie złożyła pismo na ręce Przewodniczącego RMZ (załącznik nr 26).

Mieszkanka  A.  HANKIEWICZ poruszyła  temat  Studium zagospodarowania  przestrzennego  dla 
terenu m.in. na ul. Wiosny Ludów. Mówiła o tym, że część działek została zakwalifikowana jako 
teren  rolny,  a  nie,  na  czym zależy  mieszkańcom,  jako  teren  pod zabudowę.  Prosi  o  ponowne 
przemyślenie decyzji, składając pismo w tej sprawie (załącznik nr 27).

Mieszkanka  A.  LESZCZOWSKA  w  imieniu  Stowarzyszenia  Kupców  Targowiska 
„Aleksandrowska”  w  Zgierzu,  odczytała  stanowisko  kupców  (załącznik  nr  28).  Prosiła
o  przedstawienie  planów  władz  miasta  dotyczących  targu.  Wyjaśniła,  iż  kupcy  powołali 
Stowarzyszenie,  chcąc  wydzierżawić  targowisko,  zapewniając  tym  samym,  jego  modernizację, 
utrzymanie targu, podtrzymanie dotychczasowego charakteru.

Prezydent  Miasta  Zgierza  I.  WIECZOREK  wyjaśniła  wątpliwości  na  temat  planów 
zagospodarowania  targowiska.  Powiedziała,  że  była  i  jest  gotowa  rozmawiać  z  kupcami  w tej 
sprawie. Dodała, że podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami kupców, sama proponowała 
dzierżawę terenu targowiska, o której dziś wspomniano.

Przewodniczący Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz D. CŁAPA w związku z zamknięciem 
budynku  Łaźni  Miejskiej,  zapytał  co  będzie  z najemcami,  podmiotami  gospodarczymi,  które 
zajmują część nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 24. 

Mieszkanka A.  ORTAWACZ zabrała  głos,  prosząc  o pomoc w sprawie przekształcenia  swojej 
działki  „leśnej”,  w  działkę  o  charakterze  budowlanym.  Mówiła  także  o  braku  chodnika  na
ul. Łagiewnickiej.

Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK poruszył temat ograniczonej możliwości korzystania z toalety 
publicznej na cmentarzu komunalnym.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 5 minut przerwy technicznej w obradach.

Po przerwie.

Mieszkaniec  D.  IGNACZAK  poprosił  o  podanie  szczegółów  przetargu  na  administrowanie 
budynkiem na ul. Łęczyckiej 24. Zapytał, jak Miasto ma zamiar się zabezpieczyć przed potencjalnie 
nieuczciwym inwestorem.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, wszystkie 
warunki zostaną zapisane w umowie dzierżawy.

Radny Z. ZAPART w związku z przybyciem gości z zewnątrz, zgłosił wniosek formalny w sprawie 
przełożenia  tematu:  Informacja  dotycząca  obwodnicy  miasta  Zgierza  S14  –  obecny  stan 
przygotowania  inwestycji,  terminy  związane  z  jej  realizacją,  a  także  zabezpieczenie  środków 
finansowych, przesunąć i procedować w pkt poprzedzającym pkt dotyczący podjęcia uchwał.

W  głosowaniu:  za  -  19,  przeciw  -  0,  wstrzym.  -  2,  wniosek  podjęto,  porządek  obrad  został 
zmieniony.
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Pkt 6
Informacja o przyczynach zamknięcia basenu przy Łęczyckiej 24

Informacja pisemna stanowi załącznik nr 29.

Wyjaśnień  udzielił  Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ.  Do  naprawy  jest  dach  nad  niecką 
basenu,  a  nie  cały budynek.  Wytłumaczył,  że  decyzją  z  listopada,  Inspektor  wyznaczył  termin 
dokonania  naprawy  w  marcu  br.  Powiedział,  że  to  prawdopodobnie  jest  pomyłka.  Wyjaśnił,
że  władze  miasta  odwołały  się  od  decyzji.  Aktualnie,  podjęto  kroki  dotyczące  pozyskania 
uzgodnień od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu których,  Miasto złoży do 
Starostwa  Powiatowego  wniosek  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę.  Naprawione  zostaną  dwie 
belki, które wymagają remontu.

Radna B.  ŚWIĄTCZAK zapytała,  na czym polegały prace  od sierpnia  br.,  które  doprowadziły
w efekcie do zamknięcia basenu? Czy pracownicy zostali poinformowani o możliwości zamknięcia 
basenu?  Czy  informacja  została  wysłana  także  do  placówek  oświatowych?  Czy  basen  będzie 
czynny? Pyta, kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? Kto odpowie za tą decyzję? Jakie to 
wygeneruje koszty?

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił,  iż z pierwotnych ekspertyz nie 
wynikała  konieczność  zamknięcia  basenu i  to  niezwłocznie.  Władze  miasta  nie  były  wcześniej 
informowane  o  przebiegu  postępowania,  które  doprowadziły  do  zamknięcia  basenu.  Od
23 września br. merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Zgierza, prowadziły analizę dokumentacji – 
projektu  technicznego,  złożonego  przez  Spółkę  MPGK,  co  w  efekcie  końcowym,  miało 
doprowadzić  do  zabezpieczenia  budynku.  Powiatowy  Inspektorat  nie  powiadomił  o  decyzji 
zamknięcia  basenu.  Z-ca  Prezydenta  poinformował  jednocześnie  o  tym,  że  wszystkie  placówki 
oświatowe były poinformowane o zamknięciu basenu. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego 
dla uczniów zgierskich szkół, zostały zabezpieczone.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  poprosiła  Prezesa  Spółki  MPGK,  która  administruje  Łaźnią  Miejską,
o złożenie wyjaśnień.

Prezes Spółki MPGK W. STANKOWSKI wyjaśnił,  iż stan techniczny budynku był i jest znany 
wszystkim od dawna. To nie tylko wymiana jednego czy wszystkich 13 dachów nad basenem, ale 
także  działania  związane  z  całą  konstrukcją,  elewacją,  uzupełnieniem tynków,  wymianą  okien, 
rynien,  wymianą  ogrzewania.   Aby  wykonać,  niezbędne  do  wykonania,  zalecenia  zawarte
w  ekspertyzie  Nadzoru  Budowlanego,  przystąpiono  do  wykonania  koniecznej  dokumentacji. 
Projekt  naprawy dachu  nad  basenem,  wraz  z  kosztorysami,  był  gotowy w sierpniu  br.  Spółka 
przekazała  właścicielowi,  czyli  Miastu,  pełną dokumentację  w celu podjęcia  kolejnych kroków. 
Ekspertyza Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie wykazywała jednak konieczności 
natychmiastowego zamknięcia całego budynku. Prezes dodał, że Spółka również odwołała się od 
decyzji  Inspektora  w  związku  z  ponoszeniem  znacznych  straty  ekonomicznych  wynikających
z  zaistniałej  sytuacji.  Prezes  dodał,  że  nie  mógł  nikogo  z  pracowników  wcześniej  uprzedzić, 
ponieważ sam nie wiedział, iż budynek zostaje zamknięty. W chwili obecnej część pracowników 
złożyła podania o udzielenie bezpłatnych urlopów.

Radny J. SOKÓŁ zapytał, dlaczego władze miasta nie wystąpiły o pozwolenie na budowę wtedy, 
kiedy jeszcze można było „zastopować” wydanie decyzji o zamknięciu budynku? Naprawa mogła 
zostać wykonana w trybie awaryjnym. Dlaczego, po 23 września, nie wystąpiono o pozwolenie na 
budowę? Jakie są realne koszty naprawy?
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Prezes  MPGK  W.  STANKOWSKI  wyjaśnił,  iż  do  dokumentacji  dołączone  były  kosztorysy 
opiewające na 105 tysięcy złotych kosztów naprawy. Dodał, że Jego zdaniem, cała naprawa dachu 
nad niecką basenową, zamknąć się mogła w 20 tysiącach złotych. Zauważył, że, ze strony Spółki, 
była deklaracja naprawy uszkodzenia.

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  powtórzył,  iż  z  pierwotnej  ekspertyzy  nie  wynikała 
konieczność natychmiastowej naprawy. Badając szacunki kosztów, dokumentacja była wnikliwie 
analizowana.

Radna  B.  PALMOWSKA  stwierdziła,  że  Łaźnia  Miejska,  cały  budynek,  jest  źle  zarządzany. 
Dodała, że widzi konieczność wprowadzenia zmian, ale te zmiany nie powinny rozpoczynać się od 
rozpoczęcia procedury zwalniania osób tam pracujących.

Poseł  na  Sejm RP M.  MATUSZEWSKI  przypomniał,  iż  w  V kadencji  samorządu,  wydanych 
zostało  500  000  zł  na  promocję  miasta,  natomiast  w  obecnej  kadencji  200  000  zł.  Dach  nad 
basenem  nie  popsuł  się  w  tym  roku.  Jego  zdaniem  należy  podjąć  natychmiastowe  działania 
zmierzające do przywrócenia funkcjonowania basenu.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, iż wszyscy chcą, aby basen jak najszybciej zaczął 
funkcjonować.

Prezes MPGK W. STANKOWSKI wyjaśnił, iż basen jest dzierżawiony przez Spółkę. Z końcem 
roku dzierżawa wygasa. Prezes zapewnił jednak, że jeśli dzierżawa będzie kontynuowana, spółka 
dołoży  wszelkich  starań,  aby  przywrócić  funkcję  basenu  i  ponownie  zatrudnić  pracowników. 
Przypomniał,  że  zapewniał  wcześniej,  iż  Spółka  może  wykonać  naprawę z  własnych  środków.
W obecnej sytuacji nie jest to jednak już możliwe.

Członek  Zarządu  Spółki  MPGK M.  KOLENDA w imieniu  Zarządu  Spółki,  potwierdził  słowa 
Prezesa Spółki.

Radny M. HILIŃSKI przypomina treść kierowanej przez siebie, już znacznie wcześniej, interpelacji 
dotyczącej  stanu basenu. Informował wówczas władze miasta  o zagrożeniu.  Ukazał się również 
artykuł  prasowy  poświęcony  Łaźni  Miejskiej,  dotyczący  stanu  technicznego.  Tematem 
zainteresowania byli także zarządcy basenu.

Radny M. PILARSKI zapytał, co dalej z basenem, ile to będzie kosztowało, jak długo mieszkańcy 
będą  czekać  na  ponowne  funkcjonowanie  basenu?  Radny  powiedział,  żeby  już  nie  wracać  do 
przeszłości, teraz należy zastanowić się nad przyszłością basenu. Poprosił o zastanowienie się nad 
problemem i nad tym, w jaki sposób pomóc Spółce?

Zastępca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  wyjaśnił,  iż  w  najbliższym  czasie  będzie  skierowany 
wniosek o pozwolenie na budowę.

Wiceprezes  Spółki  W.  DZIEMDZIELA powiedział,  że  już  w roku 2010  przeprowadzona  była 
ekspertyza koniecznych napraw budynku. Jeśli wejdzie nowy dzierżawca, to warunki korzystania
z basenu, na pewno ulegną zmianie.

Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała co będzie, jeśli nie znajdzie się nowy dzierżawca?
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Radny T. KUPIS zauważył, że należy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które, jego 
zdaniem,  zaniedbały  swoje  obowiązki.  Zwraca  uwagę,  iż  Komisja  Rewizyjna  RMZ,
w odpowiednim czasie, powinna zająć się tym tematem.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odpowiedział, iż jeśli przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, 
to nadal administratorem będzie Spółka MPGK.

Radny K. WĘŻYK zapytał,  czy w decyzji  Powiatowego Inspektora Budowlanego o zamknięciu 
basenu, jest zawarty zapis o zagrożeniu życia?

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że nie ma takiego zapisu wprost, ale przy takiej 
sentencji  decyzji  i  klauzuli  natychmiastowej  wykonalności,  nikt  nie  odważyłby się  na  wydanie 
pozwolenia na funkcjonowanie basenu. Zastępca Prezydenta przypomniał również wypadek, jaki 
zdarzył się w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu.

Radny  Z.  ZAPART  zaproponował  zakończenie  dyskusji  wnioskiem  Rady  Miasta  Zgierza  do 
Starostwa Powiatowego, o przyspieszenie wydania pozwolenia na budowę. Radny dodał, że w pkt 
wolne wnioski, poda treść wniosku.

Mieszkaniec Zgierza, zapytał o termin wystąpienia pozwolenie na budowę?

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że wystąpienie o pozwolenie na budowę, nastąpi 
po zakończeniu rozmów z konserwatorem, w najbliższych dniach, najwcześniej będzie to czwartek.

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

Pkt 7
Informacja dotycząca obwodnicy miasta Zgierza S14 – obecny stan przygotowania inwestycji, 

terminy związane z jej realizacją, a także zabezpieczenie środków finansowych.

Materiał pisemny stanowi załącznik nr 30.

Wprowadzenia do tematu dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza G. LEŚNIEWICZ. 

W obradach uczestniczył  przedstawiciel  GDDKiA M. Brodowski,  który przedstawił  informację
o planach dotyczących obwodnicy miasta. Przypomniał o wcześniejszych ustaleniach, o tym, że 
wybrany  został  konkretny  wariant,  który  włączony  został  do  przygotowań  wykonawczych. 
Realizacja planowana jest w 2014 roku.

Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy na tym etapie prac, Miasto musi składać określone wnioski 
dot. zjazdów, przejść?

Projektant  we  właściwym  czasie  zwróci  się  z  zapytaniami  -  wyjaśnił  przedstawiciel  GDDKiA
M. BRODOWSKI. Samorządy mogą odrębnie składać wnioski

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy linia przebiegu przez Osiedle 650-lecia jest 
przewidywana w tunelu, czy w zagłębieniu? Czy przewidziane są ekrany wyciszające dźwięk?

10



Orientacyjne projekty były już przedstawiane mówi M. BRODOWSKI. Ekrany są przewidziane, 
montaż poparty będzie wnikliwymi analizami natężenia ruchu i hałasu.

Radna E. KRZEWINA ubolewa, że czas realizacji obwodnicy jest tak odległy. Temat powinien być 
zakończony sprawnie i szybko.

Przedstawiciel  GDDKiA M. BRODOWSKI wyjaśnił,  że  dopiero  w roku 2011,  została  wydana 
decyzja środowiskowa. Wszystkie wymagania administracyjne muszą być spełnione, są to trudne 
procedury, ze strony GDDKiA nie ma żadnego opóźnienia. Dodał, że przyspieszenie prac nie jest 
możliwe.

Radny A. MIĘSOK zapytał o przedział czasowy uruchomienia ostatniego węzła, czyli Lućmierz, 
Emilia?

Przedstawiciel GDDKiA M. BRODOWSKI ocenia, że rozpoczęcie budowy może nastąpić w 2014 
roku.

Radna B. Palmowska zapytała, dlaczego budowa nie będzie rozpoczęta od tego właśnie węzła? Czy 
poprzednim władzom nie zależało na budowie tej obwodnicy?

Przedstawiciel GDDKiA M BRODOWSKI powiedział, iż o tym decydują określone procedury.

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  zapytał,  do  kiedy  miasto  musi  złożyć  propozycje 
projektowe?

Wnioski można składać w każdej chwili, powtórzył przedstawiciel GDDKiA M. BRODOWSKI.

Poseł na Sejm RP M. MATUSZEWSKI zapytał, kto zadecydował o wyborze tego wariantu "przy 
lesie"? Odnośnie spraw związanych z wykupem terenów, zapytał, czy potrzebne są środki na ten 
cel.  Powiedział,  że  będzie  składał  w tym celu poprawkę do budżetu Państwa.  Zapytał  również
o termin końca budowy obwodnicy. Trzeba zrobić wszystko, aby ta droga powstała jak najszybciej.

Wyjaśnień udzielił przedstawiciel GDDKiA M. BRODOWSKI. Powiedział, że wybór wariantu był 
trudny.  Należał  do  GDDKiA  –  jest  to  wariant  optymalny  pod  względem  środowiskowym, 
ekonomicznym  i  komunikacyjnym  –  ponieważ  był  zaopiniowany  przez  wszystkie  jednostki 
samorządowe w całym tym przebiegu. Dodał, że na tym etapie przygotowań, nie ma wykupów, 
będą dopiero po uprawomocnieniu się decyzji ZRiD, prawdopodobnie po roku 2014.

Radna E. KRZEWINA podziękowała Posłowi M. Matuszewskiemu za wspieranie budowy drogi 
ekspresowej  S14,  ponieważ  jeszcze  niedawno,  Poseł  twierdził,  że  trasa  ta,  nie  jest  Zgierzowi 
potrzebna.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 5 minut przerwy technicznej w obradach.

Po przerwie.

Poseł  na  Sejm  RP M.  MATUSZEWSKI  powiedział,  że  zawsze  walczył  o  budowę  trasy  S14. 
Poprosił,  aby radna Krzewina wycofała słowa, które traktowały o tym, że cieszy się ze zmiany 
decyzji  Posła,  bowiem zawsze  był  przeciwny budowie  S14.  Poseł,  skierował  także  pytanie  do 
przedstawiciela GDDKiA, kiedy rozpocznie się budowa S14?
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Przedstawiciel  GDDKiA M. BRODOWSKI wyjaśnił,  że  jeśli  w 2014 roku pozyskana  zostanie 
decyzja ZRiD oraz uruchomione zostanie finansowanie, to realizacja będzie się toczyć w latach 
2015 – 2016.

Radna  E.  KRZEWINA poinformowała,  że  nie  wycofa  się  z  tego  co  powiedziała,  ponieważ  to 
prawda.

Radny  T.  KUPIS  poprosił,  ze  względu  na  dobro  mieszkańców,  o  sprawniejsze  prowadzenie 
inwestycji na drodze krajowej nr 1.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę obiadową do godz. 15.10.

Po przerwie.

Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 8 a

ordynacji  wyborczej  do  rad  osiedli  na  terenie  miasta  Zgierza  –  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- wykreślić w § 9 - ust. 4,
- w § 16 ust. 1 wyraz „wyborcó” zastąpić wyrazem „wyborców”,
- wykreślić pkt 4 z § 17 ust. 1.

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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta  Zgierza  podjęła uchwałę Nr XVI/152/11 w sprawie  ordynacji  wyborczej  do rad 
osiedli na terenie miasta Zgierza.

Pkt 8 b

nadania  Tytułu  Honorowego  "Zgierski  Dawca  Krwi"  –  projekt  uchwały  przedstawił 
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu.

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

W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/153/11  w sprawie nadania Tytułu Honorowego 
"Zgierski Dawca Krwi”.
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Pkt 8 c

skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  –  projekt  uchwały  przedstawił  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu.

Radny A.  MIĘSOK odnosząc  się  do  przedstawionego projektu,  powiedział,  że  w uzasadnieniu 
mowa jest o odpowiedziach na "interpelacje", a nie na "wnioski", o których traktuje skarga.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ Z.  ZAPART wyjaśnia  przyczyny  uznania  skargi  za 
bezzasadną. Powiedział, że radny otrzymał odpowiedzi na wszystkie interpelacje i wniosek złożony 
w dniu 30 września 2011 r.

Radny  M.  PILARSKI  zauważył,  że  radny  Mięsok  mógł  stawić  się  na  posiedzeniu  Komisji 
Rewizyjnej RMZ, na którą został zaproszony.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART dodał, że paragraf 19 Regulaminu Rady 
Miasta  Zgierza  stanowiącego załącznik  do Statutu  Miasta  Zgierza  mówi  o tym,  że  odpowiedzi 
udziela się na pisemne interpelacje i wnioski.

Radny  A.  MIĘSOK  zauważył,  że  na  koniec  sesji  w  dniu  30  września,  Zastępca  Prezydenta
B. Kapusta powiedziała, że odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że takie sformułowanie odnosi się do interpelacji
i zapytań złożonych na piśmie.

Radny A.  MIĘSOK wyjaśnił,  że  w Statucie  Miasta  Zgierza  widnieje  zapis,  że  odpowiedzi  na 
zapytania udzielane są w terminie 14 dni.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że chodzi tutaj o zapytania składane na piśmie.

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 - 1, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/154/11  w sprawie skargi na Prezydenta Miasta 
Zgierza.

Pkt 8 d

uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miasta  Zgierza  na  I  półrocze  2012  r.  –  projekt  uchwały 
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
- w miesiącu styczniu, maju oraz czerwcu uzupełnić terminy przygotowania materiałów.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki. Terminy zostały uzupełnione.
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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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/155/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r.

Pkt 8 e

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na 
rok  2012  dla  miasta  Zgierza  –  projekt  uchwały  przedstawił  Zastępca  Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ. 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- po numerze każdego rozdziału wykreślić kropki,
- w tytule Rozdziału 5 i 6 usunąć kropki na końcu zdania, 
- w tytule Rozdziału 5 po wyrazie „pozalekcyjnych” dodać wyraz „zajęć”
- w § 15 pkt 8 wyrazy „art. 131” zastąpić wyrazami „art. 13¹”,

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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XVI/156/11  w  sprawie  Programu  profilaktyki
i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2012 dla miasta 
Zgierza.

Pkt 8 f

przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i  o wolontariacie  na rok 2012  – projekt  uchwały wraz z autopoprawką 
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w § 1 wyrazy „na rok 2012” przenieść za wyrazy „o wolontariacie”,
- w załączniku do uchwały po numerze każdego działu wykreślić kropkę,
- w załączniku do uchwały w § 22 wyraz „rolnictwa” rozpocząć wielką literą,
- w załączniku do uchwały w § 23 w pkt 2 wyraz „Miasta” rozpocząć małą literą,
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- w załączniku do uchwały uzupełnić § 28,
-  w  załączniku  do  uchwały  §  31  otrzymał  brzmienie:  „Priorytet  w  zakresie  przeciwdziałania 
narkomanii: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród zgierskiej młodzieży szkolnej.”,
- w załączniku do uchwały w § 43 ust. 2 pkt 1, wyraz „Przewodniczący” rozpocząć małą literą. 

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował radnych o piśmie, które wpłynęło na Jego 
ręce od Stowarzyszenia Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza.

Pismo odczytuje Prezes Stowarzyszenia Rady A. KAPCZYŃSKA (załącznik nr 38).

Radny M. HILIŃSKI wyraził zdanie, iż popiera wniosek pani Kapczyńskiej, odnośnie ponownego 
przeanalizowania kwot przeznaczonych na działalność kulturową, sportową, zdrowotną, itd.

Takie dyskusje zasadne były na posiedzeniach komisji, nie na sesji, zauważył radny M. PILARSKI.

Ze środków przeznaczonych na stypendia sportowe można przesunąć środki i przeznaczyć na cele 
działalności organizacji pozarządowych, zauważyła radna B. ŚWIĄTCZAK.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił,  że nie jest to do wykonania na chwilę obecną. 
Temat nie pozostanie jednak zapomniany – dodał.

Radny Z. ZAPART przypomniał, iż globalna kwota zawarta jest w budżecie miasta i należy o tym 
pamiętać. Nie jest to możliwe, aby teraz zmieniać budżet.

Pani A. KAPCZYŃSKA wyraziła opinię, iż dzieci uzdolnione artystycznie powinny być również 
wyróżniane  tak  samo,  jak  dzieci  uzdolnione  sportowo.  Zaproponowała  wydzielenie  konkretnej 
kwoty dla danej organizacji pozarządowej.

Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zauważył, że chyba w IV kadencji samorządu, ustalono 
stypendia dla dzieci uzdolnionych i to nie tylko sportowo.

Radny  M.  HILIŃSKI  zobligował  się  do  przygotowania  nowego  systemu  przyznawania 
dofinansowania. 

Radna J. ZIELIŃSKA podzieliła zdanie przedmówcy. Powiedziała, że warto by było zastanowić 
się nad możliwością przyznawania stypendiów artystycznych, nie tylko dla dzieci.

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

W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/157/11 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Miasto Zgierz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o  których mowa
w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na rok 2012.

15



Pkt 8 g

zmiany uchwały Nr XII/114/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym w Zgierzu 
– projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wdała opinię pozytywną (załącznik nr 39).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41).

KSO  RMZ  oraz  KIG  RMZ  wydały  opinie  pozytywne,  składając  jednocześnie  wniosek
o wydłużenie czasu handlu w okresie letnim.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w ostatnim wierszu podstawy prawnej skreślić „t.j.”,
- w § 1 pkt 1 przed wyrazami: „§ 1” dodać literę „w”,
- §  1  pkt  2  otrzymał  brzmienie  „załącznik  graficzny  do  regulaminu  targowiska  miejskiego 
zlokalizowanego na Placu Targowym w Zgierzu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.”.

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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/158/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/11 
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska 
miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym w Zgierzu.

Pkt 8 h

zatwierdzenia  taryf  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  miasta  Zgierza  i  gminy 
Zgierz  oraz  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie  miasta  Zgierza  dla  Spółki 
"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 
2012 r.  – projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Dodał, iż wraz z 
projektem  uchwały,  do  Rady  Miasta  Zgierza  wpłynął  komplet  dokumentów:  Wniosek
o zatwierdzenie  taryf,  Sprawozdanie finansowe Spółki WodKan oraz Wieloletni  plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 (załącznik nr 
42).

Wprowadzenia  dokonał  Prezes  Spółki  WodKan  P.  KARASIEWICZ.  Uzasadnienie  do  projektu 
uchwały w formie prezentacji przedstawił Dyrektor Finansowy Spółki M. SZUBIELAK.

Wiceprzewodniczący RMZ Z.  SOBCZAK zauważył,  że  sprzedaż  wody maleje,  mimo większej 
ilości odbiorców, co może świadczyć o tym, że odbiorcy reagują na wzrost ceny wody tym, że jej 
mniej spożytkują. Podobna sytuacja jest ze ściekami.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał o legalizację wodomierzy i  odpłatności.
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Dyrektor  Finansowy M.  SZUBIELAK wyjaśnił,  że  są  dwa  wodomierze,  jeden  jest  własnością 
spółki. natomiast drugi jest już w posiadaniu odbiorcy i wtedy on za niego płaci.

Radny T. KUPIS zapytał o możliwe działania, w celu obniżenia kosztów i tym samym, wysokości 
stawki za wodę i ścieki. Podaje np. obniżenia wynagrodzeń.

Prezes P. KARASIEWICZ wyjaśnił, że zatrudnienie pozostaje na tym samym poziomie.

Radny A. MIĘSOK zapytał, jaki jest udział płac w % wzroście taryf oraz o % wykonania efektu 
ekologicznego?

Dyrektor  Finansowy M. SZUBIELAK wyjaśnił,  że  największy wpływ na wysokość  stawki  ma 
amortyzacja, bo ponad 50%, natomiast powyżej 20 % stanowią wynagrodzenia. Unia europejska 
wypłaci środki dot. wspomnianego „efektu ekologicznego”, po skontrolowaniu projektu. To może 
jednak  potrwać.

Radna E. KRZEWINA poruszyła  problem awarii  na ulicy Rozrywkowej.  Studzienka przecieka, 
woda podmywa asfalt i psuje nawierzchnię.

Prezes Spółki P. KARASIEWICZ wyjaśnił, że sprawa zostanie wyjaśniona.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  odczytał  zastrzeżenia  dot. 
wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki na rok 2012 (załącznik nr 43).

Prezes Spółki P. KARASIEWICZ odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Łaszczewskiego, 
wyjaśniając, że stawka podlega wielu analizom i wyliczeniom, po przeprowadzeniu których, znana 
jest cena metra sześciennego wody i ścieków. Spółka kalkuluje, iż w roku 2012 do Kanalizacji 
ściekowej, zostaną włączeni nowi odbiorcy. 

Przewodniczący Rady Osiedla Z. Antczak zapytał, jaki wynik finansowy wypracowała Spółka za 
rok 2010, a jaki przewiduje za rok 2011? Odnosząc się do wypowiedzi Prezesa, który potwierdził, 
że w lipcu br. wzrosły płace i kolejny wzrost jest przewidywany na rok 2012, zauważył, że za to 
wszystko, płacą mieszkańcy miasta.

Prezes  Spółki  P.  KARASIEWICZ zauważył,  że  prawa pracownicze  powinny być  i  będą  przez 
Spółkę chronione. Wzrost płac wynosił dokładnie 1%.

Dyrektor  Finansowy M. SZUBIELAK wyjaśnił,  że  w ubiegłym roku,  wynik  finansowy Spółki 
zamknął się w granicach jednego miliona złotych, i taki sam jest przewidziany za rok 2011.

Radny Z. ZAPART zwrócił uwagę, że rok temu złożona była obietnica, że stawki nie wzrosną. 
Radny zapytał więc, co konkretnie zadecydowało o podwyżce?

Prezes  P.  KARASIEWICZ  wyjaśnił,  że  w  poprzednim  roku  mówił,  że  nie  będzie  znaczącej 
podwyżki. Omawiane stawki są większe w przybliżeniu o kwotę inflacji. Trzeba zwrócić uwagę na 
wzrost poszczególnych elementów np. energia elektryczna.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 44).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ nie wydała opinii.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- aby tytuł uchwały oraz zapis § 1 był tożsamy z zapisem tytułu załącznika.

Uwagi Komisji nie zostały przyjęte.

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

W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 9, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/159/11 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  miasta  Zgierza  i  gminy  Zgierz  oraz  zbiorowego 
odprowadzania  ścieków na terenie  miasta Zgierza  dla Spółki  "Wodociągi  i  Kanalizacja  – 
Zgierz" na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Pkt 8 i

przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami 
powiatowymi  w  granicach  administracyjnych  miasta  Zgierza  oraz  przyjęcia  udzielonej 
dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań – 
projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wdała opinię pozytywną (załącznik nr 46).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
-  w  nazwie  załącznika  wyraz  „Uchwały”  napisać  z  małej  litery  i  wyrażenie:  „Rady  Powiatu 
Zgierskiego” zastąpić wyrażeniem: „Rady Miasta Zgierza”,
- w nazwie drugiego załącznika, wyrażenie: „Uchwały Nr ... Rady Powiatu Zgierskiego” zastąpić 
wyrażeniem: „Porozumienia”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Radna B. PALMOWSKA zapytała, ile miasto przeznaczyło środków na utrzymanie naszych dróg.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że kwota zapisana w budżecie to 1 500 000 zł.

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

W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/160/11 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto 
Zgierz  zadań  Powiatu  Zgierskiego  z  zakresu  zarządu  drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla 
Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.
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Pkt 8 j

uchylenia  uchwały  Nr  XXI/207/2000  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  29  czerwca  2000  r.
w sprawie wniesienia dopłaty do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Spółki z o. o. w Zgierzu – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- w § 1 wyrazy „Traci moc uchwała” zastąpić wyrazami „Uchyla się uchwałę”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

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

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XVI/161/11  w  sprawie  uchylenia  uchwały
Nr  XXI/207/2000  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  29  czerwca  2000  r.  w  sprawie  wniesienia 
dopłaty  do  kapitału  zakładowego  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Spółki  z  o.  o.
w Zgierzu.

Pkt 8 k

zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych  – projekt uchwały 
przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 48).
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. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/162/11 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza 
na rok 2011 w zakresie zadań własnych.

Pkt 8 l

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 – projekt uchwały przedstawiła 
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49).

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. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/163/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2011-2038.
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Pkt 8 m

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ  zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
- wyrazy „Załącznik 3” zastąpić wyrazami „Załącznik Nr 3”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Radny M. HILIŃSKI zapytał o plany władz miasta odnośnie Starego Młyna. Poruszył także temat 
Sylwestra miejskiego, który wg zapisów uchwały ma kosztować 20 000 zł. Powiedział, że należy 
spojrzeć bardziej rygorystycznie na wydatki miasta.

Prezydent  Miasta  Zgierza  I.  WIECZOREK  wytłumaczyła,  że  Sylwester  będzie  w  Łodzi
i w Aleksandrowie. Władze miasta będą się zastanawiać i decyzja zostanie podjęta w późniejszym 
czasie. Poprosiła radnych o wyrażenie zdania w tej sprawie.

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. - 9,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XVI/164/11  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych.

Pkt 8 n

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 – projekt uchwały przedstawiła 
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 51).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ  proponuje ponumerować załączniki.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

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

W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 9,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/165/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2011-2038.

Pkt 8 o

w sprawie stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec planów przekształceń w ratownictwie 
medycznym  na  terenie  miasta  Zgierza  –  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  przedstawił 
Przewodniczący RMZ J. Komorowski.
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Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ  zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
-  w załączniku  do uchwały w akapicie  2,  w zdaniu  2,  wykreślić  wyraz  „może”,  a  po wyrazie 
„stanowić” dodać wyraz „będzie”.

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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVI/166/11 w sprawie
 stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec planów przekształceń w ratownictwie medycznym 
na terenie miasta Zgierza.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.

Pkt 9
Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej

Materiał pisemny stanowi załącznik nr 53.

Temat omówił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Wyjaśnił,  że materiał  został  opracowany 
przez Kierownika MUK M. Miśkiewicza.

Radna  B.  PALMOWSKA  zapytała  o  toalety  dla  kierowców  autobusów  umiejscowione  np.  na 
krańcówkach.

Radny T. KUPIS wyjaśnił, że masa informacji została przekazana na spotkaniu, które odbyło się
17 listopada w sprawie funkcjonowania komunikacji.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zauważył, że należałoby się przyjrzeć umowie ze Spółką 
MARKAB.

Radny M. HILIŃSKI zapytał o to, jak wygląda sytuacja kolportażu biletów?

Kierownik MUK M. MIŚKIEWICZ wyjaśnił, że temat toalet jest skomplikowany. Po pierwsze brak 
jest środków, po drugie, wiąże się to z pewnymi problemami technicznymi. Odnośnie kolportażu 
biletów,  na przystankach i  w komunikacji  pojawiły się informacje o miejscach umożliwiających 
kupno biletów oraz o systemie zakupu biletów on-line.

Radny M. HILIŃSKI zwrócił  uwagę,  iż  w innych miastach,  na odwrocie  biletów,  znajdują się 
reklamy. Może trzeba rozważyć taką możliwość?

Kierownik  MUK  M.  MIŚKIEWICZ  wyjaśnił,  że  wbrew  pozorom  nie  jest  łatwo  znaleźć 
przedsiębiorcę,  który będzie chciał  umieścić reklamę na odwrocie biletu.  Dodał, że rozmowy są 
prowadzone, szukamy chętnego.

Radna B. PALMOWSKA zapytała, ile, na jednym bilecie, zarabia sprzedający? Zapytała także, czy 
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bloczki są nadal 100-sztukowe?

Kierownik MUK M. MIŚKIEWICZ wyjaśnił, że jest to kwota w granicach ok. 3 -10 %. Jeśli chodzi 
o bloczki, to tym zajmuje się hurtownia.

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  zapytał,  kto  na  co  dzień  zajmuje  się  bieżącym 
utrzymaniem torowiska pomiędzy Helenówkiem a Kurakiem.

Kierownik  MUK  M.  MIŚKIEWICZ  wyjaśnił,  że  na  podstawie  stosownych  porozumień, 
utrzymaniem torowisk zajmują się Spółki MPK oraz MKT.

Radna  A.  GRZELAk-MAKOWCZYŃSKA  zapytała,  czy  była  rozważana  możliwość,  aby 
pracownicy  Spółki  MKT  sami  wymienili  torowisko,  ponieważ  posiadają  takie  kwalifikacje.
To przyniosłoby znaczne oszczędności, w porównaniu ze zleceniem tego zadania zewnętrznemu 
podmiotowi.

Kierownik MUK M. MIŚKIEWICZ powiedział,  że od czasu kiedy pełni obowiązki Kierownika 
MUK-u, taka opcja nie była rozważana.

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  pytań  ze  strony  radnych,  Wiceprzewodniczący  RMZ
G. MACIŃSKI  przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 10
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz 

w roku szkolnym 2010/2011. 

Materiał pisemny stanowi załącznik nr 54. Temat omówił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Radny A. FRACH zapytał, ile dni wolnych od nauki, było w ciągu roku szkolnego.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty  UMZ I.  OLSZEWSKA-NOWAK wyjaśniła,  że  maksymalnie  dni 
wolnych od pracy może być 9 i decyduje o tym dyrektor.

Radny A. FRACH zapytał, kto decyduje o godzinach, w których odbywają się rekolekcje.

Naczelnik  I. OLSZEWSKA-NOWAK wyjaśniła, że decyzję podejmuje Kuria Biskupia.

Radny A. FRACH zapytał o poziom korzystania poszczególnych szkół, z systemu ocen on-line.

Naczelnik I. OLSZEWSKA-NOWAK wyjaśniła, że jest opracowany harmonogram. W tej chwili
z elektronicznych dzienników korzystają SP Nr 12, SLO.

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ dodał, że przedstawi w najbliższym czasie kompleksową 
informację w tej sprawie. 

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI  przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami

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

28 października –  brał  udział  w uroczystościach  związanych  z  10-leciem Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Zgierzu;
09 listopada – uczestniczył w spotkaniu z jednostkami pomocniczymi miasta Zgierza w sprawie 
inwestycji drogowych;
16 i 18 listopada -  uczestniczył w przygotowaniach do Miejskiej Gwiazdki;
17 listopada -  uczestniczył w spotkaniu dot. komunikacji miejskiej.

Przewodniczący odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce w omawianym okresie:
● Pismo  Prezesa  Koła  Miejskiego  PSL  S.  Janiszewskiego  w  sprawie  prac  Rady  Miasta 

Zgierza,
● Podziękowania  od  Stowarzyszenia  Zrównoważona  Geotermia  w  Polsce,  za  możliwość 

zaprezentowania tematu na obradach sesji RMZ,
● Pismo L. B. Dąbskiego – podziękowania za uhonorowanie postaci W. Pileckiego poprzez 

nadanie Jego imieniem Alei w Parku Miejskim,
● Pismo  L. B. Dąbskiego – propozycja uhonorowania postaci ks. I. J. Skorupki,
● List otwarty Prezesa ZKS Włókniarz H. Bistuły w sprawie pomocy klubowi i przyszłości 

piłki nożnej,
● Pismo  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Zgierzu  P.  Nejmana  w  sprawie  dotacji  dla 

komendy w wysokości 35 000 zł,
● Pismo  Kupców  Targowiska  Miejskiego  „Aleksandrowska”  w  sprawie  bezprzetargowej 

dzierżawy targowiska,
● Prośba Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w sprawie zwiększenia planu budżetowego w związku

z koniecznością zakupu nowej zmywarki,
● Pismo p. H. Rudzionek w sprawie ulg za przejazdy komunikacja publiczną na terenie miasta 

Zgierza,
● Pismo członka RO 650-lecia M. Kaniowskiego w sprawie zabezpieczenie kopii protokołów 

i nagrań z posiedzeń RO,
● Pismo  KR  RMZ  do  Starostwa  Powiatowego  w  Zgierzu  w  sprawie  środków  o  które 

występowali członkowie RO 650-lecia,
● Zaproszenia na szkolenia dla radnych RMZ.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż na dzień 13 grudnia br. planowana jest 
uroczysta sesja RMZ z okazji 30-lecia wprowadzenia stanu wojennego.

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI  przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 11 a
Informacja na temat międzynarodowego szkolenia "BiTriMulti"

Radna  J.  ZIELIŃSKA  przedstawiła  sprawozdanie  z  delegacji  na  międzynarodowe  szkolenie 
„BiTriMulti” (załącznik nr 55).
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Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 56 do protokołu.

Radna B. PALMOWSKA zapytała, dlaczego cofnięto stypendia sportowe.

Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że cofnięcie nastąpiło na wniosek danego klubu sportowego, 
z przyczyn formalnych.

W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym.  - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie 
Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym 
terminie.

Pkt 14
Zapytania i wolne wnioski

Radny  A.  MIĘSOK  złożył  pisemne  zapytania  dot.  analizy  działalności  Miejskich  Usług 
Komunikacyjnych, sporządzonej przez p. J. Mirowskiego (załącznik nr 57).

Radny  Z.  ZAPART  sformułował  wniosek  RMZ  do  Starostwa  Powiatowego  w  sprawie 
przyspieszenia wydania pozwolenia na budowę, w brzmieniu jak niżej:

W  związku  z  bardzo  dużymi  naciskami  społecznymi  dotyczącymi  zakazu  użytkowania  całego 
budynku  Łaźni  Miejskiej,  a  w  tym basenu,  z  którego  korzystało  ponad 1500  osób  tygodniowo 
(głownie dzieci i młodzież przedszkolna i szkolna z terenu miasta Zgierza), Rada Miasta Zgierza  
upoważnia  Przewodniczącego  Rady  do  wystąpienia  z  prośbą  do  Starosty  Zgierskiego
o spowodowanie przyspieszenia przez Pana Starostę prac związanych z wydaniem, przez Starostwo,  
pozwolenia  na  budowę,  związanego  z  rozpoczęciem  prac  remontowych  elementu  tego  obiektu.  
Prośba dotyczy wniosku, który zostanie złożony w najbliższych dniach przez władze miasta Zgierza.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  wniosku.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek podjęto.

Radny  Z.  ZAPART  sformułował  kolejny  wniosek  RMZ  do  Prezydenta  Miasta  Zgierza
dot. problemów z którymi boryka się Spółka WodKan - wystąpienia do Starostwa Powiatowego
z prośbą pomoc i przyspieszenie prac w sprawie wydawania pozwoleń na budowę.

W  związku  z  realizacją  dużego  projektu  unijnego,  dotyczącego  rozbudowy  sieci  wodno-
kanalizacyjnej  w  Zgierzu,  a  tym  samym  dużej  ilości  wniosków  wpływających  do  Starostwa
o wydanie pozwoleń na budowę, Rada Miasta Zgierza proponuje Pani Prezydent Miasta Zgierza,  
rozważenie  możliwości  propozycji  nawiązania  współpracy  ze  Starostą,  w  celu  przyspieszenia 
realizacji wydawanych pozwoleń, przy zapewnieniu ze strony Spółki WodKan pomocy w pracach 
kurierskich związanych z obiegiem potrzebnych dokumentów.
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Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  wniosku.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek podjęto.

Radny T. KUPIS zgłosił wniosek:

Wnioskuję do Rady Miasta Zgierza o upoważnienie Komisji Rewizyjnej RMZ do zbadania sprawy 
wyłączenia z eksploatacji budynku Łaźni Miejskiej znajdującej się przy ul. Łęczyckiej 24 w Zgierzu. 
Proszę o sprawdzenie, czy możliwe było uniknięcie tej krytycznej sytuacji.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  wniosku.
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2, wniosek podjęto.

Przewodniczący  RO  Rudunki  I.  ANTCZAK  złożył  pismo  na  ręce  Przewodniczącego  RMZ
J. KOMOROWSKIEGO w sprawie wyników kontroli RIO w spółce MPGM (załącznik nr 58).

W  związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI  przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 15
Zamknięcie obrad sesji

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

         Protokołowała
  Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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