Protokół Nr XVIII/11
XVIII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 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. 13.40.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 21
- 02 (M. Forfecki, M. Hiliński)

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia uzyskane
w roku 2011.
3. Uwagi do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz
organów jednostek pomocniczych miasta Zgierza,
b) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2038,
f) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r.,
g) zmiany uchwały Nr XV/146/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określanie inkasenta, wynagrodzenia za
inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
h) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego
w Zgierzu,
i) zlecenia realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu,
j) nadania Statutu Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu,
k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź,
Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej
komunikacji tramwajowej,
l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź
w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej,
m) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r.
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8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XVIII 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 nagród sportowych Rady Miasta Zgierza
za wybitne osiągnięcia uzyskane w roku 2011
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapoznał zebranych z osiągnięciami medalistów
(załącznik nr 2), którym, wspólnie z Prezydentem Miasta Zgierza I. WIECZOREK wręczył
nagrody sportowe. Nagrody otrzymali: Zasina Roksana, Mospinek Justyna, Róg Aleksandra,
Misztal Paulina, Grabowska Paulina, Pilipczuk Klaudia.
Pkt 3
Zmiany do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji,
pkt nt. "Informacja na temat kontraktu pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu na prowadzenie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planowanego zamknięcia szpitalnego oddziału
ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, temat i projekt uchwały wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz organów
jednostek pomocniczych miasta Zgierza.
Wycofany projekt uchwały stanowi złącznik nr 3 do protokołu.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wycofał projekty uchwał w sprawie zawarcia porozumień
dot. międzygminnej komunikacji tramwajowej. Zaproponował natomiast wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji
tramwajowej oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź,
Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji
tramwajowej.
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W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0, projekt uchwały wprowadzono w pkt 7 ppkt j.
Wycofane projekt uchwały stanowią złączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia uzyskane
w roku 2011.
3. Uwagi do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Informacja na temat kontraktu pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu na prowadzenie
szpitalnego oddziału ratunkowego oraz podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia
negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planowanego zamknięcia
szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2038,
e) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r.,
f) zmiany uchwały Nr XV/146/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określanie inkasenta, wynagrodzenia za
inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
g) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego
w Zgierzu,
h) zlecenia realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu,
i) nadania Statutu Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu,
j) wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Miasto Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji
tramwajowej oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto
Łódź, Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie
międzygminnej komunikacji tramwajowej,
k) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
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Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji
W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr XVI/11 z XVI sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 29
listopada 2011 r. oraz Nr XII/11 z XVII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 13 grudnia 2011 r.,
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ich przyjęcie pod głosowanie:
Protokół Nr XVI/11 - głosowano: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Protokół Nr XVII/11 - głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radna B. PALMOWSKA odnośnie uroczystej sesji RMZ z dnia 13 grudnia br. odczytała
stanowisko Klubu Radnych PO w tej sprawie i prosi o wyjaśnienia Przewodniczącego RMZ
(załącznik nr 6).
Radna E. KRZEWINA wnioskuje o uporządkowanie przepisów
na wyremontowanym odcinku na ul. Bazylijskiej (załącznik nr 7).

ruchu

drogowego

Radny J. SOKÓŁ zwrócił się do Przewodniczącego RMZ z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej,
na uroczystej sesji, sytuacji (załącznik nr 8). Złożył także interpelację w sprawie braku dekoracji
świetlnych na terenie miasta (załącznik nr 9).
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK odczytał pismo, które zamierza wysłać do Wojewody
Łódzkiego J. Chełmińskiej, w sprawie prośby o ocenę ważności uchwały 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.
Radny K. WĘŻYK złożył interpelację w sprawie oświetlenia na ul. Kolorowej (załącznik nr 10).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA poprosiła
o przeprowadzenie pilnych działań na ul. Zagajnikowej, m. in. ograniczenie ruchu i ciężaru
pojazdów, zapewnienie dodatkowego oświetlenia, ograniczenie prędkości (załącznik nr 11).
Radny S. SKUPIŃSKI poprosił o poszerzenie ulicy Ciosnowskiej na wysokości ul. Przyrodniczej
do ul. Tatrzańskiej.
Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawach: poprawy stanu technicznego ochrony ppoż.
budynku UMZ (załącznik nr 12), podania wysokości kosztów przeznaczonych na zamontowanie
barierki ochronnej na ul. Dygasińskiego (załącznik nr 13).
Pkt 6
Zapytania mieszkańców
Brak zapytań mieszkańców.
Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę w obradach w celu wydania, przez komisje RMZ, opinii do
zgłoszonych projektów uchwał.
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Po przerwie.
Pkt 7
Informacja na temat kontraktu pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu na prowadzenie
szpitalnego oddziału ratunkowego oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planowanego zamknięcia szpitalnego oddziału
ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o przedstawienie sytuacji dotyczącej
ewentualnej likwidacji SOR.
Informację przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
M. JĘDRZEJCZAK. Poprosił o nie zadawanie pytań, ponieważ nadal trwają negocjacje w sprawie
kontraktu. Nie wszystkie szpitale mogą mieć zakontraktowane SOR-y ze względu na wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 listopada 2011 r. W Łodzi są tylko dwa takie
szpitale, w których funkcjonują wspomniane oddziały. Sytuacja na dzień dzisiejszy nie jest
zadowalająca dla Zgierza. Od 6 stycznia ma zostać zakontraktowana izba przyjęć i prawdopodobnie
SOR zostanie uruchomiony w późniejszej perspektywie (z pisma NFZ wynika, że może być to maj
2012 r.). Są to jednak na razie zapewnienia ustne. Pacjenci, w nagłych przypadkach, będą
przyjmowani na inne oddziały. Dyrektor dodał, że szpital jest zainteresowany prowadzeniem
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co mogą potwierdzić poczynione już działania zmierzające do
wybudowania lądowiska dla helikopterów. Zakupiony został także sprzęt niezbędny do
funkcjonowania oddziału (wg zapisów w. w. rozporządzenia).
Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że decyzja Funduszu o niezawarciu kontraktu na SOR,
doprowadzi do tego, że karetki pogotowia nie będą mogły przywozić pacjentów do zgierskiego
szpitala. Najbliższy szpital posiadający SOR to Szpital im. Kopernika. Radna przypomniała, że od
stycznia, na terenie powiatu pozostają tylko dwie karetki, nie będzie także biura wezwań, telefony
będą przełączane do Łodzi.
Poseł na Sejm M. MATUSZEWSKI powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Łódzkim
i Dyrekcją NFZ, na którym padły słowa, iż winą za niepodpisanie kontraktu jest obarczony
Dyrektor. Poseł wyraził swoją opinię w tej sprawie, twierdząc, że nie jest to prawdą. Dodał, że jeśli
do końca przyszłego tygodnia SOR nie będzie funkcjonował, to "krajowa 1", w ramach protestu,
będzie blokowana.
Dyrektor M. JĘDRZEJCZAK przypomniał, że rozporządzenie Ministra Zdrowia, w którym mowa
jest o warunkach koniecznych do podpisania kontraktu, ukazało się 08 listopada. Wymogi należało
spełnić do końca roku kalendarzowego. Oddział posiadał pewne braki, które na dzień dzisiejszy
zostały już uzupełnione. Dyrektor dodał, że nie przypadek zgierskiego szpitala, nie jest jedynym.
Problem leży w „systemie”. Wg informacji Ministerstwa Zdrowia, tylko 26 % spełnia wszelkie
wymogi określone w rozporządzeniu. Skoro, mimo tej wiedzy, zdecydowano się na wprowadzenie
w życie zapisów rozporządzenia, należy domniemywać, że to, wg urzędników, wystarczy, aby
system funkcjonował.
Radny M. PILARSKI wyraził opinię, iż to co się dzieje, to skandal. Takie decyzje podejmowane
zza biurka urzędniczego, są nie do pomyślenia. Radny przypomniał o tym, że w czerwcu 2012 roku
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rozpoczyna się Euro 2012, największa „impreza sportowa” w historii. Ruch pasażerów będzie
zwiększony i większe w związku z tym, będą potrzeby w zakresie opieki medycznej.
Radny M. SENCEREK przypomniał, że dzięki ogromnemu wysiłkowi służb statystycznych szpitala
i pracowników izby przyjęć, po raz pierwszy okazało się, że wielkość kontraktu, który miał zostać
podpisany z dniem 01 stycznia, byłby na poziomie najlepszych szpitali. Oddział przestałby
przynosić straty.
Radny Z. ZAPART odniósł się do treści ustawy o samorządzie gminnym, Rozdział 2, Art. 7 ust. 1
pkt 5: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ochrony zdrowia. Niestety, wszystko o czym
mówią przedstawiciele służby zdrowia, to pierwsze symptomy stwarzania zagrożenia dla zdrowia
i życia mieszkańców miasta Zgierza. Nie można przejść z taką wiedzą do porządku dziennego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia, o którym mówił Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Zgierzu, które wydane zostało 08 listopada 2011 r. z żądaniem spełnienia,
przez podległe mu placówki, określonych warunków, w terminie do końca grudnia 2011 r.
i konsekwencje związane z ich niedopełnieniem, czyli brak kontraktu z NFZ na rok 2012 r., to
„czysta abstrakcja w wykonaniu administracji służby zdrowia w Polsce”. Z. ZAPART wyraził
opinię, iż radni są zobowiązani do podjęcia działań od strony prawnej. Rada Miasta Zgierza
powinna powiadomić Prokuratora Generalnego, o tym, że działania służby zdrowia,
a w szczególności Ministra Zdrowia, poprzez podległe mu jednostki, mogą doprowadzić do
zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy. Jeżeli swoich obowiązków nie dopełnia
pracownik, to pracodawca, w odpowiednim trybie może go zwolnić. Natomiast, jeżeli minister,
w ślad za ustawą - podejmowaną przez Sejm RP, nie stwarza możliwości jej realizacji (czy dotyczy
to ratownictwa medycznego, czy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia) to jest to
jednoznaczne z tworzeniem zagrożenia życia mieszkańców. W państwie prawa, takie działanie, jest
ścigane przez odpowiednie organy. Do takiej sytuacjo dochodzi właśnie w Zgierzu. Organem
założycielskim jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Odpowiedzialną za wykonanie
rozporządzeń i ustaw, wdrożenie aktów prawnych w życie jest Wojewoda Łódzki. W związku
z tym, że osoby odpowiedzialne nie dopełniły swoich obowiązków, wynikających z piastowanych
funkcji i stanowisk, należy powiadomić Prokuraturę Generalną. Radny zasugerował zwołanie
Konwentu Przewodniczącego w celu rozpatrzenia i przygotowania, pod względem formalnoprawnym, odpowiedniego wniosku.
Poseł na Sejm A. HANAJCZYK zauważyła, że Dyrektor przystępując do konkursu na prowadzenie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, nie spełniał wymogów – nie posiadał sprzętu koniecznego do
prowadzenia oddziału.
Radny M. PILARSKI powiedział, że Dyrektor Jędrzejczak, cytując rozporządzenie, mówił, iż nie
ma przeszkód w warunkowym zawarciu kontraktu. Warunkiem było spełnienie wymogów do końca
grudnia, natomiast konkurs został rozstrzygnięty kilka dni temu. Na dzień dzisiejszy zgierski SOR
spełnia wszystkie wymagania i jest jednym z najlepszych w okolicy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji, w związku z potrzebą
zwołania posiedzenia Konwentu Przewodniczącego.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że na posiedzeniu Konwentu
Przewodniczącego ustalono, iż pierwszy w kolejności, musi zostać zgłoszony wniosek w treści, jak
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poniżej: Rada Miasta Zgierza zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza do
złożenia zawiadomienia do prokuratury, w związku z sytuacją Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, która to stwarza
zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców Zgierza i mieszkańców powiatu zgierskiego.
Przewodniczący RMZ powiedział, że jest to upoważnienie generalne do podjęcia działań przez
Przewodniczącego. Prawnicy, obsługujący UMZ, przygotują treść wniosku na podstawie
upoważnienia.
W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie przyjęcie w. w.
wniosku.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek przyjęto.
Przewodniczący przeszedł do procedowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planowanego zamknięcia szpitalnego oddziału
ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
– w § 4 wyrazy: “ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza” zastąpić wyrazem:
“podjęcia”,
– w nazwie załącznika podać poprawną datę podjęcia uchwały,
– w treści uchwały, wyrazy “szpitalny oddział ratunkowy” napisać wielkimi literami.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny M. PILARSKI zaproponował aby zapis „parlamentarzystów okręgu Nr 11” zastąpić
zapisem „parlamentarzystów ziemi łódzkiej”.
Radny Z. ZAPART zgłosił uwagę stylistyczną do treści załącznika.
Uwagi radnych 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 XVIII/168/11 w sprawie wyrażenia negatywnego
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planowanego zamknięcia szpitalnego oddziału
ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu.
Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach
Pkt 8 a
ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta
Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 – uzasadnienie do projektu
uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 14).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: „ust. 1”,
b) w § 2 ust. 4, § 3 ust. 4, § 4 ust. 4, § 5 ust. 4, § 6 ust. 4, wyraz: „ustępu” zamienić na wyraz:
„ust.”.
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 XVIII/169/11 w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
Pkt 8 b
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych –
uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, dlaczego środki przeznaczone na oświetlenie ulicy
Proboszczewice, zostają przeniesione na inny cel.
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że środki trafiają do rezerwy, ponieważ inwestycja nie może być
wykonywana kompleksowo.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/170/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 c
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 – uzasadnienie do projektu
uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 16).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/171/11 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
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Pkt 8 d
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2038 – uzasadnienie do projektu
uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) wyrazy: „Nr 171, poz. 1016” z ostatniego wiersza podstawy prawnej, przenieść do
przedostatniego wiersza po wyrazach: „z 2011 r.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie w. w. uchwały (załącznik nr 18).
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/172/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2038.
Pkt 8 e
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. – uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w Tabeli Nr 2 pn. „Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2012 rok”, w kolumnie 3, wyraz: „2011
r.” zastąpić wyrazem: 2012 r.” (str. 12),
b) wyrazy: „Biblioteka Miejsko-Powiatowa im. B. Prusa” zastąpić wyrazami: „Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna im. B. Prusa” w:
● w Załączniku Nr 1 w tabeli pn. „Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012
roku” ,
● w Załączniku Nr 2 w „Wydatkach miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych”
w Dz. 921 rozdz. 92116 ,
● w Załączniku Nr 2 w „Dochodach i wydatkach budżetu miasta Zgierza na rok 2012
w zakresie zadań własnych i powierzonych” w Dz. 921, rozdz. 92116,
c) w Załączniku Nr 2 w „Części opisowej wydatków majątkowych realizowanych w okresie
wieloletnim na rok 2012” w Dz. 600 wykreślić zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni ulicy
Księdza Stanisława Suchowolca – 125 000, 00 zł. Roboty drogowe – stabilizacja podbudowa
cementem i nawierzchnia asfaltowa, dl. 280 mb.”
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący KBiF RMZ K. WĘŻYK odczytał wnioski zgłoszone przez inne podmioty do
Komisji (załącznik nr 20).
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Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, ze wszystkie wnioski zostały skonsumowane
autopoprawką do budżetu miasta.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odniósł się do wniosków Klubu Radnych Jerzego Sokoła.
Powiedział, że wnioski będą realizowane w miarę możliwości.
Przewodniczący RMZ J. Komorowski poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie w. w. uchwały (załącznik nr 21).
Przewodniczący Klubu Radnych Jerzego Sokoła, J. SOKÓŁ wyjaśnił, że większość wniosków
Klubu została ujęta w projekcie budżetu. Radny dodał, że w Klubie nie ma dyscypliny głosowania
i każdy wyrazi swoją opinię w głosowaniu.
Przewodnicząca Klubu Radnych PO B. ŚWIĄTCZAK mówiła o tym, że radni kierowali się zasadą
równego traktowania, że przedłożony budżet nie jest doskonały, ale z wyrozumiałością podchodzą
do tematu ze względu na to, iż jest to pierwszy budżet przygotowywany przez Panią Prezydent.
Dlatego właśnie członkowie Klubu wstrzymają się od głosu. Stanowisko Klubu stanowi załącznik
nr 22.
Radny M. PILARSKI, w imieniu Klubu Radnych PiS, wyjaśnił, że w Klubie nie ma dyscypliny
głosowania.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłasza uwagi do projektu, które zostały
przyjęte w formie autopoprawki.
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. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/173/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Zgierza na 2012 r.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK podziękowała za podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2012.
Pkt 8 f
zmiany uchwały Nr XV/146/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określanie inkasenta, wynagrodzenia za inkaso
oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza – uzasadnienie
do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w § 1, po tytule uchwały, wstawić wyrazy: „(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr
356, poz. 3613).
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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/174/11 w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/146/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty targowej, określanie inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru
i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.
Pkt 8 g
zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego
w Zgierzu – uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w § 4, wyrazy: „z dniem” zastąpić wyrazami: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia”.
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/175/11 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.
Pkt 8 h
zlecenia realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu – uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 5 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: “Nr 116, poz. 1203” dodać wyrazy: “Nr 167,
poz. 1759”,
b) w ostatnim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: “Nr 134, poz. 777” dodać wyrazy: “Nr 149,
poz. 887”,
c) w § 4, wyrazy: “ z dniem” zastąpić wyrazami: “po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia”.
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.
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W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/176/11 w sprawie zlecenia realizacji zadań
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.
Pkt 8 i
nadania Statutu Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu – uzasadnienie do projektu
uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w § 4, wyrazy: “ z dniem” zastąpić wyrazami: “po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia”,
b) wykreśli kropki przy oznaczeniach numeracji rozdziałów,
c) w § 2 pkt 3 wykreślić wyrazy: “z 2009 r.” ,
d) w § 4 ust. 4, na końcu zdania, postawić kropkę.
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 XVIII/177/11 w sprawie nadania Statutu Miejskim
Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu.
Pkt 8 j
wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Miasto Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej
oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź, Gminą
Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji
tramwajowej – uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zgłosił autopoprawkę do projektu (załącznik nr 32).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała, czy podpisanie Listu musi nastąpić także
przez Radę Miasta Ozorkowa i rady gmin ościennych?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że deklaracje ze strony miasta Łodzi padły. Dodał,
że nie ma pełnej informacji o tym, czy pozostałe miasta i gminy, również będą podpisywać takowy
List Intencyjny. Padła tylko deklaracja ustna, co do kontynuowania porozumienia.
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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/178/11 w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą
Miasto Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej oraz w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź, Gminą Zgierz, Gminą Miasto
Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.
Pkt 8 k
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r. – uzasadnienie
do projektu uchwały, po autopoprawce., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do tego projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/179/11 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2012 r.
Pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację z działalności między sesjami.
W omawianym okresie:
05 grudnia – uczestniczył w świątecznym spotkaniu z CKD;
07 grudnia - brał udział w posiedzeniu Rady Osiedla Kurak w Zgierzu;
08 grudnia – brał udział w spotkaniu opłatkowym w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
w Łodzi;
11 grudnia – brał udział w imprezie pn. „Gwiazdka Miejska”;
13 grudnia – brał udział w obchodach 13. rocznicy wybuchu Stanu Wojennego;
15 grudnia - odbył spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego
Krzyża;
15 grudnia – brał udział w spotkaniu opłatkowym w Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami
Itegracyjnymi;
16 grudnia – brał udział w spotkaniu opłatkowym w TV Centrum;
17 grudnia – brał udział w spotkaniu opłatkowym w Związku Nauczycielska Polskiego;
20 grudnia – uczestniczył w wieczorze świątecznym w Miejsko-Powiatowej Bibliotece
im. B. Prusa w Zgierzu;
22 grudnia – brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich;
22 grudnia – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z Młodzieżową Radą Miasta.
27 grudnia - uczestniczył w posiedzeniach Komisji Statutowo-Prawnej i Komisji Budżetu
i Finansów.
Przewodniczący odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce w omawianym okresie:
● Pismo Związków
Tramwajowej,

Zawodowych

działających
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Międzygminnej

Komunikacji

● Pismo – informacja I. Antczaka dot, wyników badania przez RIO zaniedbań na rzecz spółki,
● Pismo – podziękowania Prezydenta Miasta Zgierza za udział w „Gwiazdce Zgierskiej”,
● Pismo – podziękowania od CKD za włączenie się do akcji przekazania słodyczy dla dzieci
z okazji świątecznej imprezy gwiazdkowej,
● Opinie Komisji Budżetu i Finansów w sprawie budżetu miasta Zgierza na rok 2012,
● Pismo p. B. Jaszczak informujące o działaniach ratujących życie psa,
● Pismo p. J. Politowskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu
parkanu, chodnika przy cmentarzy na ul. Parzęczewskiej,
● Pismo – podanie Stowarzyszenia Handlowców Targowiska Miejskiego „Aleksandrowska”:
w Zgierzu w sprawie propozycji bezprzetargowego wydzierżawienia targowiska
● Pismo p. L. B. Dąbskiego w sprawie budowy Pomnika Wolności.
Głos zabrała mecenas K. FIJAŁKOWSKA, która w imieniu mecenasów kancelarii kończącej
obsługę prawną UMZ, podziękowała za współpracę ma rzecz Urzędu i Miasta.
Pkt 10
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Pkt 11
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA podała kwoty naprawy barier ochronnych przy ulicy
Czerwieńskiego, na przełomie roku 2009, 2010, 2011.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK wyjaśniła, że w sprawie zaleceń Komendanta
Powiatowego Straży Pożarnej, wykonana została ekspertyza poprawy stanu technicznego,
bezpieczeństwa budynku UMZ. Na tej podstawie wykonano dokumentację techniczną, budowlaną
i instalacyjną. Ogłoszono przetarg i wyłoniono już wykonawcę. Termin prac upływa w maju 2012
roku.
Pkt 12
Zapytania i wolne wnioski
Radna B. ŚWIĄTCZAK odnośnie zdjętego z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie diet,
zaproponowała spotkanie radnych oraz przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych w tej
sprawie.
Radna E. KRZEWINA poruszyła problem związany z oświetleniem na przystanku tramwajowym
przy ul. Witosa. Poprosiła o uzupełnienie oświetlenia. Mówiła także o oczyszczeniu rzeki Maliny –
zapytała czy podjęto działania w tej sprawie.
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Mieszkaniec J. PIETRZAK reprezentujący kupców zgierskich, odczytał list poruszający sprawę
dzierżawy targowiska miejskiego. Wyjaśnił, jakie zadania sa w planach kupców. Powiedział, że na
najbliższej sesji RMZ, Stowarzyszenie przedstawi biznesplan oraz prezentację multimedialna.
Poprosił władze miasta o przychylność.
Radna E. KRZEWINA zapytała o dalsze plany wobec Łaźni Miejskiej.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK potwierdziła, iż nie wyłoniono nowego najemcy
budynku przy ul. Łęczyckiej 24. W najbliższym czasie, tj. 02 stycznia, Inspektor Nadzoru
Budowlanego będzie dokonywał przeglądu aktualnego stanu technicznego i mamy nadzieję, że
Łaźnia Miejska będzie znowu funkcjonować. Prezydent dodała, że ma zamiar zorganizować
konsultacje publiczne w sprawie przyszłości Łaźni.
Pkt 13
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku
J. KOMOROWSKI zamknął obrady sesji.

obrad, Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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