Protokół Nr XXI/12
XXI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 lutego 2012 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. 18.30.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Proponowany porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjalnej i Licealiady w 2012 roku jako zadania publicznego o charakterze
powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu
przy ulicy 3 Maja 69 C na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie,
c) przyjęcia do realizacji Program Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto
Zgierz na 2012 rok,
d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących przystąpienia jako partnera
do projektu pn. „Poza schematem – praktyka pedagogiczna na miarę XXI wieku”,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź
w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź,
Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej
komunikacji tramwajowe,
g) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,
h) uchylenia uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
finansowane z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz,
i) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „Park
Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez
humanizację miejsca” realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2012 roku,
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j) zmiany uchwały Nr XII/119/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką
regionu łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013,
k) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
l) zmiany uchwały Nr XX/188/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Uzupełnienie
brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku
Przemysłowego Boruta” w Zgierzu”,
m) zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym
Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,
n) wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
o) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu
zmienionej uchwałą Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz
uchwałą Nr X/90/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r.,
p) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
r) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie miasta
Zgierza – stan dróg, nawierzchni, oznakowania pionowe oraz stan innych urządzeń
drogowych.
9. Informacja na temat działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza za rok 2011.
10.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
13.Zapytania i wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXI sesję Rady Miasta
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, Prezydenta Miasta I. Wieczorek, Zastępców Prezydenta B. Kapustę
oraz G. Leśniewicza, Skarbnik Miasta D. Kubiak, Sekretarza A. Majewską, naczelników i innych
pracowników Urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich
przybyłych na sesję.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA zgłosiła zmiany do porządku obrad przedstawiając nowy porządek:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjalnej i Licealiady w 2012 roku jako zadania publicznego o charakterze
powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) przyjęcia do realizacji Program Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto
Zgierz na 2012 rok,
c) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących przystąpienia jako partnera do
projektu pn. „Poza schematem – praktyka pedagogiczna na miarę XXI wieku”,
d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „Park
Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez
humanizację miejsca” realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2012 roku,
e) zmiany uchwały Nr XII/119/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką
regionu łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013,
f) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
g) zmiany uchwały Nr XX/188/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Uzupełnienie
brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku
Przemysłowego Boruta” w Zgierzu”,
h) zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym
Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,
i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
k) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu
przy ulicy 3 Maja 69 C na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie,
l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź
w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej,
m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź,
Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej
komunikacji tramwajowej,
n) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,
o) uchylenia uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
finansowane z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz,
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p) uchylenia uchwały Nr XLIII/425/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie korzystania z ulg w komunikacji na liniach tramwajowych nr 11 i 46,
r) oznakowania taksówek osobowych na terenie miasta Zgierza,
s) wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
t) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu
Zmienionej uchwałą Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r.
oraz uchwałą Nr X/90/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie miasta
Zgierza – stan dróg, nawierzchni, oznakowania pionowe oraz stan innych urządzeń
drogowych.
9. Informacja na temat działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza za rok 2011.
10.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
13.Zapytania i wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiany wprowadzono.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w ppkt p)
projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII?425/06 Rady Miasta Zgierza z dnia
26 stycznia 2006 r. w sprawie korzystania z ulg w komunikacji na liniach tramwajowych nr 11 i 46.
W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Przewodniczący KSO RMZ M. HILIŃSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w ppkt
r) projektu uchwały w sprawie oznakowania taksówek osobowych na terenie miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 1, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji
W związku z brakiem uwag dot. protokołu Nr XIX/12 z XIX sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
17 stycznia 2012 r., oraz protokołu Nr XX/12 z XX sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
26 stycznia 2012 r. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie
w. w.:
Protokół Nr XIX/12 - głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Protokół Nr XX/12 - głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny K. WĘŻYK złożył interpelacje w sprawach: załatania dziur na ulicy Sieradzkiej i Długiej,
położenia nakładki asfaltowej na ulicy Witkacego, utwardzenie ulicy Całej i ulicy Jagiełły,
udzielenia informacji – na jakim etapie znajduje się inwestycja pn. „Ulica Zawiszy
z ulicami przyległymi” (załącznik nr 2), umieszczenia na bocznych szybach, czytelnych i dużych
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numerów linii autobusowych komunikacji miejskiej (załącznik nr 3), podjęcia interwencji
w Przedszkolu Nr 6 z powodu pojawienia się tam prusaków (załącznik nr 4).
Radna E. KRZEWINA złożyła interpelacje w sprawach: utwardzenia ulicy Bursztynowej (załącznik
nr 5), naprawienia oświetlenia na przystanku tramwajowym przy ul. Witosa (załącznik nr 6),
podjęcia działań, w związku z zalewaniem wodami rzeki Maliny, leżących w jej pobliżu posesji
(załącznik nr 7).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: udzielenia informacji w temacie konieczności
zapewnienia przez gminę lokali zastępczych dla osób z wyrokami eksmisyjnymi lub w innym
przypadku wypłaty odszkodowań (załącznik nr 8), zainstalowania klimatyzacji w CKD (załącznik
nr 9), utworzenia placówki udzielającej doraźnej pomocy kobietom z małymi dziećmi, kobietom
w ciąży, ofiarom przemocy (załącznik nr 10). Radny zapytał także: kto jest odpowiedzialny za
wyłączanie lamp na ul. Rembowskiego, czy zgodne z prawem jest to, że po mieście jeżdżą
dwudrzwiowe autobusy komunikacji miejskiej, na jakim etapie są prace związane z budową hotelu
przy tzw. Starym Młynie, czy będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, czy
w UMZ zatrudniono osoby niepełnosprawne (załącznik nr 11), prosi o odpowiedź na jakim etapie
jest zaawansowanie prac związanych z wprowadzeniem programu dot. ochrony zwierząt (załącznik
nr 12).
Radna B. PALMOWSKA zgłosiła wniosek o przeprowadzenie przeglądu wszystkich ulic na terenie
miasta, pod względem ich stanu technicznego. Zapytała, czy i jakie działania są podejmowane,
w związku z obietnicą usunięcia ruiny budynku na skrzyżowaniu ulic Długiej i ul. Narutowicza.
Radna poprosiła także, aby mieszkańcy składający zapytania do UMZ, otrzymywali na nie
odpowiedzi.
Radny A. FRACH odnosi się do odpowiedzi na interpelację dot. platformy oświatowej, prosi
o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. zakupionych zestawów komputerowych,
wdrażania oprogramowania „Dziennik Lekcyjny” (załącznik nr 13).
Radny J. SOKÓŁ zgłosił interpelacje w sprawach: podania zakresu obowiązków doradców
i asystentów Prezydenta Miasta Zgierza (załącznik nr 14), przedstawienia szczegółowej analizy
zatrudnienia pracowników samorządowych w okresie od grudnia 2010 do dnia bieżącego - radny
poprosił także, aby informację zbadała Komisja Rewizyjna RMZ i przedstawiła ją na sesji RMZ.
(załącznik nr 15), wyjaśnienia przyczyn utworzenia stanowiska ds. spółek z udziałem Miasta
(załącznik nr 16).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI złożył wniosek, aby Straż
Miejska zwróciła uwagę na zakłócanie porządku na ul. Dubois i ul. Mielczarskiego (załącznik nr
17). Przewodniczący poprosił także o informację na temat aktualnej sytuacji dot. planowanego
powstania budynku prokuratury na boisku Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu.
Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawach: naprawy ulic na terenie całego miasta (załącznik
nr 18), utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Czerwieńskiego przy Kościele pw. Chrystusa Króla
(załącznik nr 19).
Radny A. MIĘSOK zapytał, jaką funkcję pełni w UMZ pan T. Zgierski - naczelnika Wydziału
Promocji, czy asystenta Prezydenta Miasta Zgierza. Odnośnie zasiadania Pani Prezydent w Radach
Nadzorczych spółek z udziałem miasta, zapytał dlaczego zostały sporządzone aż trzy opinie prawne
w tej sprawie i ile kosztowało ich przygotowanie. Radny zapytał o powody braku odpowiedzi na
5

zapytania złożone na XX sesji RMZ w temacie spalarni. Odnośnie organizowanego (przez
p. P. Kowalczyka) w Muzeum Miasta Zgierza, koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka, poprosił
o informację nt. wynagrodzeń osób przygotowujących i biorących udział w koncercie.
Radna J. ZIELIŃSKA złożyła interpelację w sprawie powołania doradcy ds. środowisk
artystycznych, zapytała m. in. dlaczego nie przeprowadzono konsultacji ze środowiskami
kulturalnymi przed zatrudnieniem p. P. Kowalczyka, jakie były kryteria zatrudnienia doradcy, jak
wysokie są koszty utrzymania stanowiska (załącznik nr 20).
Radny S. SKUPIŃSKI podziękował za wysypanie tłuczniem części ulicy Przyrodniczej. Poprosił
o kontynuowanie tych prac na pozostałej części w. w. ulicy. Zwrócił uwagę na fatalny stan ulic na
Osiedlu Proboszczewice. Radny poprosił o zlikwidowanie "bazgrołów" z budynków na Osiedlu
650-lecia w Zgierzu. Mówił również o konieczności zwiększenia częstotliwości kursowania
autobusu linii nr 3.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI wnioskował o naprawę
(dokręcenie boków) przystanku autobusowego na ul. Gałczyńskiego - ul. Aleksandrowskiej oraz
o naprawę nawierzchni ulicy Głowackiego.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA poprosiła
o uporządkowanie drogi wiodącej przez las Chełmski do Helenówka; zainstalowanie świateł
ostrzegających o nadjeżdżających pociągach przy przejeździe na ul. Sosnowej – ul. Iglastej;
wyrównanie stanu drogi ul. Wiewiórczej, ul. Chopina i ul. Głogowej (załącznik nr 21).
Radny M. GAJDA zwrócił się z prośbą o odprowadzenie wody i poprawienie stanu chodników na
skrzyżowaniu ulic Parzęczewskiej - Gałczyńskiego.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelację w sprawie braku miejsc postojowych
dla samochodów (załącznik nr 22).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o poprawienie stanu ul. Witosa (łącznika
pomiędzy nawierzchnią wyasfaltowaną a częścią gruntową) oraz o wystąpienie do PKP w sprawie
fatalnego stanu przejazdu na ul. Kolejowej.
Radny K. WĘŻYK poprosił o przedstawienie i przybliżenie postaci nowych naczelników UMZ.
Radna B. PALMOWSKA poprosiła o informację, kiedy rozpocznie się inwestycja dot. kanalizacji
deszczowej na ul. Witosa.
Radny T. KUPIS poprosił o informację w temacie wszczęcia postępowania przez organ nadzoru
dot. uchwały Nr XX/182/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego
z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń
użyteczności publicznej. Zapytał, co dalej z nieruchomością przy Łęczyckiej 25 – czy nadal to
zadanie będzie wykonywała spółka miejska, czy Prezydent ma inną koncepcję?
Radna E. KRZEWINA mówiła o zaniedbanym (pod względem struktury nawierzchni) przejeździe
kolejowym na ul. Bazylijskiej. Zwróciła także uwagę na fatalny stan drogi na odcinku
ul. Szczęśliwej (pomiędzy ul. Bazylijską i ul. Wycieczkową) – poprosiła o utwardzenie
nawierzchni.
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Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ mówiła o, Jej zdaniem, błędnej decyzji dotyczącej zamknięcia giełdy
ptaków. Zasugerowała, aby w ramach oszczędności, ograniczyć liczbę stanowisk w administracji
publicznej poprzez zlikwidowanie stanowiska II Z-cy Prezydenta Miasta Zgierza. Zapytała także:
„Czy prawdą jest, że jedna z osób, Zastępców Prezydenta, bardzo usilnie stara się o stanowisko na
terenie miasta Łodzi i między innymi działania jakie są w stosunku różnych spraw podlegających
tej osobie, po prostu jest kierunkowo...
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: „Kolejne pytanie poproszę... to nie jest...”
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ: „...tak to jest pytanie... kierunkowo, pod kątem dobra Łodzi.”
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: „Dziękuję.”
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ: „Czy rzeczywiście ta osoba stara się o stanowisko w Łodzi i działa na
szkodę miasta, tak jak Krzysztof Kwiatkowski.”
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poprosił o zaprotokołowanie wyżej przytoczonej
wypowiedzi.
Mieszkaniec I. ANTCZAK odczytał zapytania skierowane do Prezydenta Miasta Zgierza (załącznik
nr 23). Zapytał m. in. o koszty związane z zatrudnieniem asystentów i doradców Prezydenta, koszty
imprezy organizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka. Skierował także zapytania do
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza (załącznik nr 24). Zapytał m. in. czy prowadzony jest
nadzór na uchwałami Rady Miasta Zgierza.
Mieszkanka SOŁTYSZEWSKA mówiła o opłakanym stanie ul. Pogodnej, o problemie wybijania
szamb na posesjach znajdujących się przy tejże ulicy. Poprosiła o interwencję w tej sprawie.
Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach
Pkt 6 a
wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjalnej i Licealiady w 2012 roku jako zadania publicznego o charakterze
powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w załączniku do uchwały, w § 10, po wyrazie: „sporne” dodać wyraz: „pomiędzy”.
Uwaga Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy planowana jest zmiana na stanowisku Dyrektora MOSiR?
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Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że brak nazwiska Dyrektora w projekcie uchwały, nie ma
nic wspólnego z domniemaną zmianą na tym stanowisku.
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 XXI/193/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjalnej
i Licealiady w 2012 roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie
kultury fizycznej i sportu.
Pkt 6 b
przyjęcia do realizacji Program Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto
Zgierz na 2012 rok - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta
B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w 9 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: „Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241,”,
● w załączniku do uchwały, w § 5, ustępy zamienić na punkty, punkty na litery i zastosować
odpowiednie znaki interpunkcyjne.
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 XXI/194/12 w sprawie przyjęcia do realizacji
Program Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2012 rok.
Pkt 6 c
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących przystąpienia jako partnera do
projektu pn. „Poza schematem – praktyka pedagogiczna na miarę XXI wieku” - projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w 1 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „pkt.” skreślić kropkę.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/195/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących przystąpienia jako partnera do projektu pn. „Poza schematem –
praktyka pedagogiczna na miarę XXI wieku”.
Pkt 6 d
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „Park
Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez
humanizację miejsca” realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2012 roku - projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w 1 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „pkt.” skreślić kropkę.
Uwaga 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 XXI/196/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „Park Kulturowy Miasto Tkaczy.
Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca”
realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej” w 2012 roku.
Pkt 6 e
zmiany uchwały Nr XII/119/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką
regionu łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013 - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta
B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w 1 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: „pkt.” skreślić kropkę,
● w nazwie załącznika do uchwały, wyraz: “Uchwały” napisać małą literą.
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 - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/197/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/119/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Pkt 6 f
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta
B. KAPUSTA.
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 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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/198/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach
I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji, w celu wydania, przez
odpowiednie komisje RMZ, opinii, do wprowadzonych do porządku obrad, projektów uchwał.
Po przerwie.
Pkt 6 g
zmiany uchwały Nr XX/188/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Uzupełnienie
brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku
Przemysłowego Boruta” w Zgierzu” - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały
● w § 1, wyraz: “NR” zamienić na wyraz: “Nr”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/199/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/188/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Uzupełnienie brakujących elementów
uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku Przemysłowego Boruta” w Zgierzu”.
Pkt 6 h
zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym
Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015 - projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały
● w nazwach załączników do uchwały, wyraz: “Uchwały” napisać małą literą,
● w załączniku Nr 3, w pierwszej kolumnie, w wierszach od 54 do 61, zdanie rozpocząć od
małej litery,
● w załącznikach Nr 4 i 5, w tytule tabeli, po wyrazie: „Zgierza”, 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 XXI/200/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/
302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu
Publicznego na lata 2009-2015
Pkt 6 i
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42).
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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/201/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych.
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Pkt 6 j
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038 - projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43).
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/202/12 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
Pkt 6 k
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy
ulicy 3 Maja 69 C na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie - projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 44).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45).
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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/203/12 w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 69 C na
rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie.
Pkt 6 l
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź
w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 46).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ nie wydała opinii.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
● w § 4 wykreślić wyrazy: „oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny A. FRACH zapytał o linię wydatków, o przyczynę dużej dysproporcji w poszczególnych
latach?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że wg Jego opinii, wyniki negocjacji w sprawie
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wydatków, są korzystne dla Zgierza. Wzrost kwot oparty jest na obecnych wskaźnikach GUS-u.
Koszty nie powinny wzrosnąć znacznie.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy miasto zyskuje, czy traci w związku z podpisaniem
porozumień?
Tracimy wpływy z biletów, ale relatywnie wydatki będą minimalnie niższe powiedział Z-ca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, czy w przypadku jakiejkolwiek awarii, Łódź,
zabezpiecza transport zastępczy.
Tak, odpowiedział Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy będą obowiązywały strefy oraz bilety
czasowe?
Odpowiedzi udzielił Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI. Powiedział, że będą obowiązywały
łódzkie bilety. Wg zapisów nowej uchwały Rady Miasta Łodzi będzie dostępny bilet
aglomeracyjny. Obowiązywać będą także bilety czasowe na wszystkich liniach (20 min, 40 min, 60
min). Strefa została zniesiona. W przypadku biletu imiennego sieciowego 30-dniowego, będzie
można przejechać całą trasę (96 zł).
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ dodał, że takie rozwiązanie jest uproszczeniem dla wielu
pasażerów, będzie można na tym zyskać.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o cennik biletów.
Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI wyjaśnił, że na mocy uchwały Rady Miasta Łodzi z dnia
22 stycznia br., ceny biletu normalnego (od 01 marca br.) będą wynosiły: 20 min - 2,4 zł, 40 min 3,2 zł, 60 min - 4,0 zł.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zauważył, że tory są
usytuowane na drodze powiatowej, na terenie powiatu. W związku z tym zapytał, czy nie będzie
potrzebna umowa użyczenia?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że torowisko jest własnością miasta Zgierza.
Radny T. KUPIS zapytał o to, jakie ulgi na przejazdy komunikacją miejską, będą obowiązywały na
terenie miasta Zgierza?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że będą obowiązywać ulgi ustalone przez Radę
Miasta Łodzi
Radny K. WĘŻYK zapytał o aktualnie obowiązujące ulgi na terenie Łodzi.
Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI mówi, iż 50% ulgi należy się m. in. uczniom, studentom,
osobom pobierającym świadczenie emerytalne, 100 % ulgi dla osób powyżej 70 r.ż. Dodał, iż
obowiązuje cały szereg ulg związanych z posiadaniem stopnia niepełnosprawności, ulgi tzw.
prorodzinne, oraz wynikające z ustawy. Wiceprezes dodał, że wszystkie informacje można
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pozyskać ze strony internetowej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla M. WOLSKI zapytał, co z autobusami, które kursują do Grotnik?
Zapytał także, czy w związku z podpisaniem porozumienia, zlikwidowana zostanie spółka MKT?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ mówi, że kursy do Grotnik organizowała Gmina Zgierz
i z posiadanych informacji wynika, że zrezygnowała już z tej usługi. Odnośnie spółki MKT
wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy podpisać porozumienia międzygminne. Na temat
przyszłości MKT będziemy podejmować decyzję w marcu, po skonsumowaniu bieżących uchwał.
Niemniej jednak, z listu intencyjnego podpisanego również przez Prezydenta Miasta Łodzi,
wynikają pewne zobowiązania wobec pracowników spółki MKT.
Radny M. PILARSKI zauważył, że radnym Rady Miasta Łodzi i Sejmiku Województwa Łódzkiego
przysługują ulgi za przejazdy komunikacją miejską. W związku z tym, zapytał, co z radnymi gmin
i powiatów, które wchodzą w skład porozumienia?
Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI powiedział, że nie pamięta wszystkich zapisów dotyczących
ulg. Na ostatniej sesji Rady Miasta Łodzi toczyła się dość burzliwa dyskusja nad zniesieniem tego
rodzaju ulg.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że być może jest to dość znaczna liczba osób, ale
dodał, że nie pamięta, kiedy ostatni raz widział radnego, jadącego tramwajem lub autobusem. Poza
tym, każdy kto troszczy się o budżet miasta Łodzi, może skasować bilet, bez względu na to, czy ma
ulgę, czy nie.
Radny M. SENCEREK w związku z tym, że infrastruktura pozostaje po stronie miasta Zgierza,
zapytał, czy są przewidywane jakiekolwiek inwestycje? Zapytał o przyszłość ŁTR.
Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI powiedział, że ŁTR będzie istniał i rozwijał się przez kolejne
lata. Będzie to związane m. in. z potrzebą wsparcia finansowego samorządów. Będziemy się starać
pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje m. in. z Urzędu Marszałkowskiego.
Radny A. MIĘSOK zapytał o to, w jakim zakresie będzie rozważana zmiana taboru?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że każdorazowo będzie to przedmiotem uzgodnień
obu stron. Dodał, że nie planuje się kursów jednowagonowych składów. Jeśli chodzi o „16” to być
może nie będzie żadnych zmian, natomiast w kwestii „46” to będzie to jeszcze przedmiotem
negocjacji.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/204/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji
tramwajowej.
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Pkt 6 m
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź, Gminą
Zgierz, Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji
tramwajowej - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ. Dodał, że część z uczestników porozumienia podjęło już uchwały w tej sprawie.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ nie wydała opinii.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w § 4 wykreślić wyrazy: „oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.
● w załączniku do uchwały, w § 5 ust. 9 wykreślić drugie, powtarzające się zdanie: „Zmiana
taboru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszego porozumienia.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała o podział kwot pomiędzy uczestnikami
porozumienia za usługę przewozową.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że są to kwoty wynegocjowane przez strony. Mimo,
że kwota, w porównaniu do pozostałych gmin, jest wysoka, defacto nasze wydatki będą relatywnie
niskie. Dodał, że uprzednio, te kwoty były wyższe.
Radny M. SENCEREK zapytał, czy w trakcie negocjacji, były rozmowy, aby Gmina Miasto Łódź
była właścicielem torów?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że przed zawarciem porozumienia, nie było o tym
mowy. Taka możliwość nie jest jednak wykluczona.
Radny M. HILIŃŚKI mówił o bardzo złym stanie torów prowadzących do Ozorkowa. Radny
zwraca się do władz miasta, aby nie rezygnowały z negocjacji w kwestii udziału kosztowego.
Radny M. PILARSKI powiedział, że bardzo negatywnie ocenia postępowanie Burmistrza
Ozorkowa J. Sochy oraz Wójta Gminy Zgierz Z. Rembisza w kwestii podziału kwot za usługę
przewozową. Radny zwrócił uwagę, że wynegocjowane kwoty nie są dla nas korzystne.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyraził zdanie, że stawki są korzystniejsze niż dotychczas.
Radna E. KRZEWINA zwraca się do Prezesa Podogrockiego z zapytaniem o dostępność biletów?
Czy nadal będą sprzedawane w tramwajach? Zapytała, czy MPK Łódź gwarantuje funkcjonowanie
linii do pętli na ul. Północnej? Zapytała o możliwe przyczyny zawieszenia usługi, ze względu na zły
stan torowiska.
Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI powiedział, że bilet sprzedawany przez prowadzącego będzie
obowiązywał w danym pojeździe - czyli inaczej niż bilet czasowy. Dodał, że będą podejmowane
starania, aby w tramwajach znajdowały się automaty biletowe. Wyjaśnił także, że rozważana jest
krańcówka "46" na Zdrowiu. Będzie to jeszcze przedmiotem badania. Jeśli chodzi o ciągłość usługi,
to jeżeli pojawi się zagrożenie dla ruchu, bezpieczeństwa dla ludzi, wtedy tramwaj przestanie
jeździć. Organizator zapewnia transport zastępczy, przynajmniej w pewnym okresie czasu.
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Radny M. SENCEREK zapytał o przyszłość pracowników MKT.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że na ręce władz miasta Zgierza wpłynęło pismo
dotyczące deklaracji MPK w sprawie przejęcia pracowników. Z-ca Prezydenta odczytał w. w.
pismo (załącznik nr 48).
Radny M. PILARSKI zapytał, czy będą nawiązywane nowe stosunki pracy, jakie będą okresy
wypowiedzenia?
Wiceprezes MPK R. PODOGROCKI powiedział, że będzie to zawiązanie nowego stosunku pracy.
Odnośnie okresów wypowiedzenia, powiedział, że pozostaną one takie jak te nabyte w Spółce
MKT. Dodał, że MPK proponuje zapewnić uprawnienia nie gorsze, niż oferowane przez MKT. Jest
to decyzja Zarządu Spółki MPK. Oferta wyczerpuje właściwie wszystkie gwarancje, które daje
zatrudnienie w trybie art. 23 prim Kodeksu Pracy, mimo iż nie będzie to podstawa prawna umowy
zatrudnienia. Wynika to m. in. z tego, że MPK musiałoby zmodyfikować system wynagrodzeń,
utrzymywać archiwum pracownicze.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poinformował, iż Gmina Ozorków podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia. Zgłosił także autopoprawkę do projektu
porozumienia.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, poprosiła o 5 minut przerwy w obradach.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK przedstawiła stanowisko Klubu Radnych PO, wyjaśniając,
że porozumienie zawiera wiele niejasności i wątpliwości. Ze względu jednak na dobro
mieszkańców zarówno miasta Zgierza jak i ościennych gmin i miast, Klub zagłosuje za podjęciem
uchwały.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/205/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Łódź, Gminą Zgierz, Gminą Miasto
Ozorków, Gminą Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.
Pkt 6 n
zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w § 1 po wyrazach: „na terenie miasta Zgierza” dodać wyrazy: (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 46, poz. 420) zmienionej uchwałą Nr XV/133/11
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego
Nr 391, poz. 4394)”
● w § 1, ustępy zamienić na punkty i zastosować odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu
każdego wiersza,
● w pkt 1 – 3, literę: „W” napisać z małej litery,
● w pkt 1, wyraz: „ustęp” zamienić na wyraz: „ust.”,
● w pkt 1 i 2, wyrazy: „słowa” zamienić na wyrazy: „wyrazy”,
● w § 3 wyrazy: „z dniem podjęcia” zamienić na wyrazy: „po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1
kwietnia 2012 r.”,
● w 11 wierszu podstawy prawnej, wyrazy: „oraz art. 33a ust. 3, 4, art. 34a ust. 2 w zw.
z ust. 1” zamienić na wyrazy: „oraz art. 34a ust. 2”.
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 XXI/206/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat
za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów
okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie
miasta Zgierza.
Pkt 6 o
uchylenia uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
finansowane z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz - projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 51).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
● w § 1 po wyrazach: „oraz Gminy Zgierz” dodać wyrazy: (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 46, poz. 421) zmienioną uchwałą Nr XV/134/11
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego Nr 391, poz. 4395)”,
● w § 3 wyrazy: „z dniem podjęcia” zamienić na wyrazy: „po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od
1 kwietnia 2012 r.”.
● w 11 wierszu podstawy prawnej, wyrazy: „oraz art. 33a ust. 3, 4, art. 34a ust. 2 w zw.
z ust. 1” zamienić na wyrazy: „oraz art. 34a ust. 2”.
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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/207/12 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego finansowane z budżetów miast
Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach do godz. 15.15.
Po przerwie.
Pkt 6 p
uchylenia uchwały Nr XLIII/425/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie korzystania z ulg w komunikacji na liniach tramwajowych nr 11 i 46 - projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 53).
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/208/12 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XLIII/425/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie korzystania z ulg
w komunikacji na liniach tramwajowych nr 11 i 46.
Pkt 6 r
oznakowania taksówek osobowych na terenie miasta Zgierza – Przewodniczący Komisji Spraw
Obywatelskich RMZ M. HILIŃSKI, w imieniu Komisji, wycofał projekt z porządku obrad sesji.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54.
Pkt 6 s
wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/209/12 w sprawie wstąpienia w skład
Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
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Pkt 6 t
zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu Zmienionej
uchwałą Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr
X/90/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący KSt-Pr M. PILARSKI wyjaśnił, z czego wynika negatywna opinia Komisji, co do
propozycji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Powiedział, że Komisja zajmie się tematem
opracowania jednolitego Statutu i Ordynacji Wyborczej do MRMZ w miesiącach kwiecień, maj br.
Radny M. HILIŃSKI, członek KSt-Pr RMZ dodał, że z pozycji prawa, propozycja MRMZ jest nie
do przyjęcia.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 4, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXI/210/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu Zmienionej uchwałą
Nr XXXIV/315/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr X/90/11
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r.
Radny M. Pilarski zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania, jeszcze raz wyjaśniając z czego
wynika negatywna opinia Komisji Statutowo-Prawnej RMZ
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1, wniosek podjęto.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ponownie przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 0, przeciw - 17, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55.
Pkt 7
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście
Materiały pisemne stanowią załączniki nr 56 – 58.
Głos zabiera I. LEWANDOWSKA I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu.
Poprosiła o ewentualne pytania do przedstawionego materiału. W związku z brakiem pytań, Pani
Komendant powiedziała, że w roku uprzednim ubyło etatów, w tym 12 etatów oficerskich. Na dzień
01 marca br., będzie aż 31 wakatów. Odnotowano jednak spadek dynamiki i wzrost wykrycia. Na
okoliczność organizowania EURO 2012, z garnizonu łódzkiemu wyjeżdża do Krakowa, Poznania
i być może do Warszawy, na dzień dzisiejszy 500 policjantów, w tym 1/3 ruchu drogowego.
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W związku z tym, policjanci zgierscy będą pełnili służbę w trzech strefach kibica w Łodzi.
Prawdopodobnie, na terenie powiatu, będą pełnili służbę policjanci z Kutna, Łowicza i Łęczycy.
Niewątpliwie, dla policji zgierskiej, będzie to bardzo trudny czas. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa będziemy, w dwójnasób, współpracować ze Strażą Miejską w Zgierzu. Pani
Komendant zwróciła się do władz miasta z prośbą o przeanalizowanie konieczności organizowania,
w tym roku, imprezy z okazji Święta Miasta Zgierza.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zapytał, z czego może wynikać tak duża ilość
wakatów?
Z-ca Komendanta I. LEWANDOWSKA wyjaśniła, że głównym powodem odejść ze służby są
bardzo niskie wynagrodzenia. Od czterech lat, dodała, nie było podwyżek.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN zapytał o pogadanki w szkołach w temacie
bezpieczeństwa.
Z-ca Komendanta I. LEWANDOWSKA wyjaśniła, że spotkania odbywają się systematycznie.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej K. ZIELIŃSKI omówił materiał przedłożony
radnym.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał o ilość pracowników na etatach?
Komendant K. ZIELIŃSKI wyjaśnił, że odbywają się szkolenia i liczba pracowników waha się na
jednakowym poziomie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, czy wykonany został przegląd dróg dojazdowych do
nieruchomości?
Komendant K. ZIELIŃSKI powiedział, że wspólnie ze Strażą Miejską był dokonany przegląd, ale
dopóki nie będzie wystarczającej ilości miejsc parkingowych na terenie obok osiedla, problemu się
nie pozbędziemy. Jeśli chodzi o barierki montowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, wydawane
są odpowiednie decyzje w tej sprawie.
Głos zabiera Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWSKI poprosił o pytania do
przedstawionego materiału. Odnośnie wypowiedzi radnego S. Skupińskiego, wyjaśnił, że
dwukrotnie występował do Spółdzielni Mieszkaniowej o zamalowanie graffiti. Komendant mówił
o problemie związanym ze spalaniem odpadów komunalnych w piecach gospodarstw domowych.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnosząc się do materiału, zapytał dlaczego na
wyposażeniu Straży Miejskiej nie ma tzw. ręcznych miotaczy gazu?
Komendant D. BEREŻEWSKI powiedział, że Straż wycofała się z użytkowania tych środków, na
które potrzebne jest zezwolenie.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał o stan zatrudnienia – cztery osoby z obsługi?
Komendant D. BEREŻEWSKI wyjaśnił, że Straż Miejska, jako jednostka organizacyjna Miasta
Zgierza, posiada księgową. Druga osoba to pracownik utrzymania czystości na etacie sprzątaczki.
Prowadzona jest także kancelaria, dwie osoby zatrudnione są na stanowisku pomocy biurowej.
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Radny A. FRACH zapytał, czy Straż Miejska dokonuje wymazów z kominów?
Komendant D. BEREŻEWSKI powiedział, że Straż Miejska nie ma takiego prawa. Uprawnieni do
tego są tylko pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W związku z brakiem dalszych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. Komorowski przeszedł do
omawiania kolejnego pkt porządku obrad
Pkt 8
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie miasta
Zgierza – stan dróg, nawierzchni, oznakowania pionowe oraz stan innych urządzeń
drogowych
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 59.
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA przedstawiła Naczelnika Wydziału
A. Kwiatkowskiego, który omówił materiał w procedowanym temacie.

Infrastruktury

Radny T. KUPIS zapytał, czy w budżecie Wydziału na br., wystarczy środków na zgłaszane
zapotrzebowanie w kwestii m. in. poprawy stanu nawierzchni ulic na terenie miasta?
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że w grudniu zeszłego roku, to Rada Miasta
podejmowała budżet na rok bieżący, na podstawie wyliczeń z poprzednich lat. Dodała, że uzyskano
już pewne oszczędności w przetargach m. in. na dostarczenie kruszywa. Nie wiadomo jednak jakie
dokładnie będzie zapotrzebowanie na naprawy. Jeżeli środków w Wydziale zacznie brakować,
władze miasta zwrócą się do Rady o zmianę w budżecie. Dodała, że inwestycje drogowe zostały
zapisane w WPF na poziomie ok. 7 mln zł.
Radny A. MIĘSOK zapytał, kto wygrał przetarg na dostarczenie kruszywa?
Naczelnik A. KWIATKOWSKI powiedział, że przetarg na dostawę kruszywa kamiennego dla
potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz na rok 2012 wygrała firma ŻWIR-MAX Kopalnia
Kruszywa Przemysław Skupiński.
Radny T. KUPIS poprosił o przedstawienie polityki na przyszłość pod względem poprawienia
sytuacji infrastruktury miejskiej.
Z-ca Prezydenta B.KAPUSTA powiedziała, że inwestycje drogowe zostały zapisane w WPF na
poziomie ok. 7 mln zł.
Radny T. KUPIS zapytał, kto wygrał przetarg na naprawę ubytków w jezdniach?
Naczelnik A. KWIATKOWSKI powiedział, że przetarg na naprawę remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych w Zgierzu w 2012 r. wygrał Zakład Drogownictwa Inżynierii Spółka z
o.o. w Łodzi.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA odnośnie drogi krajowej nr 71, zapytała na jakim
etapie są prace związane z przebudową, przejściem dla pieszych i sygnalizacją na skrzyżowaniu
ul. Długa - ul. Sierakowskiego.
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Naczelnik A. KWIATKOWSKI wyjaśnił, że jest to droga należąca do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Dodał, że sprawa będzie monitowana.
Radny S. SKUPIŃSKI poprosił o oznakowanie ul. Rolniczej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, jaki cel ma
ograniczenie ruchu w jednym kierunku na ul. Dąbrowskiego?
Naczelnik A. KWIATKOWSKI wyjaśnił, że ruch jednokierunkowy na ul. Dąbrowskiego ma na
celu rozluźnienie natężenia ruchu samochodów ciężarowych na ul. 1 Maja.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do procedowania kolejnego pkt
porządku obrad.
Pkt 9
Informacja na temat działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza za rok 2011
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 60.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do procedowania kolejnego pkt
porządku obrad.
Pkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. Komorowski w okresie między sesjami:
27 stycznia – uczestniczył w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Bank Spółdzielczy,
31 stycznia – składał zeznania w Prokuraturze Rejonowej w Łodzi w sprawie braku kontraktu na
SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu,
13 lutego – brał udział w spotkaniu w sprawie pomysłu przyznawania stypendiów artystycznych,
21 lutego – brał udział w nagraniu w TV Centrum „Polityczna Mapa Zgierza”.
Przewodniczący RMZ uczestniczył także w posiedzeniach komisji RMZ.
W omawianym okresie na ręce Przewodniczącego RMZ wpłynęły następujące pisma:
●
●
●
●
●
●

●

Zaproszenie na turniej piłkarski na 10 marca w Łowiczu (zgłoszenia do 05 marca br)
Zaproszenie na Koncert z okazji Dnia Kobiet do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Zgierzu,
Informacja o wynikach wyborów do RO Kurak w Zgierzu,
Anonim dot. jednego z radnych – pismo nie będzie przedmiotem rozpatrzenia,
Pismo z Ministerstwa Zdrowia dot. ratownictwa medycznego,
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie uchwały Nr
XX/182/12 w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy,
obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej,
Pismo Wojewody Łódzkiego informujące o działaniach Wiceprzewodniczącego RMZ Z.
Sobczaka dot. prośby o ocenę legalności uchwały zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki oraz
uczestnictwa Prezydenta Miasta Zgierza w Radzie Nadzorczej Spółki Wod-Kan,
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●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

Pismo Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dot. kontraktu na prowadzenie SOR przez
zgierski szpital,
Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi w sprawie interpretacji zasad
tworzenia i wskazania terminu podziału na nowe okręgi wyborcze,
Pismo z Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście w sprawie odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie braku kontraktu na SOR w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Zgierzu,
Komplet dokumentów w sprawie propozycji połączenia Gimnazjum Nr 1 i SLO w Zgierzu
w Zespół Szkół (stanowisko Rady Rodziców, Rad Pedagogicznych, TPZ, Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół SLO),
Pismo w sprawie wątpliwości co do legalności posiadania mandatu przez członka jednostki
pomocniczej RO Rudunki,
Pismo L. B. Dąbskiego w sprawie uhonorowania tytułami honorowymi przedstawionych
postaci,
Pismo – stanowisko Rady Miejskiej Ozorkowa w sprawie SOR w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Zgierzu,
Pismo Eko-Boruty w likwidacji – informacja o działaniach spółki,
Pismo Przewodniczącego KSO RMZ w sprawie podjęcia działań w temacie zagrożenia
zdrowia i życia mieszkańców miasta z powodu trudnych – zimowych warunków
atmosferycznych,
Komplet pism ze strony Koła Miejskiego PSL w Zgierzu,
Do wiadomości – pisma p.I. Antczaka do Prezesa Spółki WodKan w Zgierzu i Dyrektora
WSzS w Zgierzu w sprawie potrącania uposażenia radnym w trakcie obecności radnych na
sesji RMZ,
Zaproszenie na posiedzenie Związku Miast Polskich,
Pismo mieszkańca M. Majchrzaka – propozycja dot. spółek miejskich.

Przewodniczący RMZ przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 11
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
Radny Z. ZAPART zauważył, że sprawozdanie wpłynęło w dniu dzisiejszym. Zwrócił się do
Przewodniczącego RMZ z prośbą, aby sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Zgierza było
przekazywane na 7 dni przed sesją.
Radny M. PILARSKI złożył wniosek o przesunięcie przyjęcia sprawozdania na następną sesję
RMZ.
W głosowaniu: za - 16, przeciw - 1, wstrzym. - 0, wniosek podjęto.
Przewodniczący RMZ przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odnośnie ilości i kosztów poniesionych w związku z opiniami
prawnymi w sprawie zasiadania Pani Prezydent w Radzie Nadzorczej miejskiej spółki, wyjaśnił,
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że na przełomie roku ubiegłego i bieżącego zmieniła się kancelaria obsługująca UMZ. Jedna opinia
pochodzi właśnie od aktualnie funkcjonującej Kancelarii – koszt wynika z umowy, nie były to
dodatkowe kwoty. Opinia z kancelarii, która obsługiwała UMZ w roku ubiegłym, była zamówiona
na koszt własny Pani Prezydent. Dodatkowo, trzecia opinia została sporządzona na wniosek Spółki
WodKan. Odnośnie zapytania mieszkanki Z. Niechciał, powiedział, że nie otrzymał żadnej
propozycji pracy z łódzkich spółek.
Radny A. MIĘSOK zapytał o odpowiedzi na pytania z poprzedniej sesji dot. spalarni odpadów.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że na większość pytań odpowiedział w trakcie
poprzedniej sesji.
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że interwencja w związku z pojawieniem się prusaków
w Przedszkolu Nr 6 zostanie podjęta. Odnośnie przeglądów dróg, są one wykonywane na bieżąco.
Odnośnie budowy Platformy Usług Edukacyjnych w Zgierzu wyjaśniła, że spośród komputerów,
wg zapisu wniosku unijnego z września 2008, 110 zestawów komputerowych trafiło do UMZ
i jednostek organizacyjnych miasta (w tym 50 zestawów trafiło do placówek oświatowych).
Odnośnie zapytania dot. zatrudnienia asystentów Prezydenta Miasta Zgierza, radnemu J. Sokołowi,
odpowiedziała, że p. A. Tokarz został zatrudniony jeszcze w trakcie V kadencji. W związku z tym,
że ów pracownik wykazał się wyjątkową wiedzą i doświadczeniem, został zatrudniony na
stanowisku asystenta i pomaga prezydentom z przygotowywaniu aktów prawnych. Radnemu
Sobczakowi, wyjaśniła, że w planach zagospodarowania będą uwzględniane parkingi podziemne.
W sprawie planowanej budowy Prokuratury na terenie boiska Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu,
powiedziała, że UMZ wydało decyzję negatywną. Niestety, Prokuratura odwołała się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dniu 09 lutego 2012 r. wpłynęła odpowiedź
uchylająca decyzję na odmowę lokalizacji Prokuratury na tej działce. Do 09 kwietnia br. będziemy
musieli wydać decyzję. Postępowanie toczy się. Dodała, że do tej pory nie wpłynął żaden sprzeciw,
ani ze strony Dyrekcji szkoły, ani Zarządu Powiatu Zgierskiego. Prokuratura została wezwana
o uzupełnienie braków formalnych. Tylko od właściciela gruntu będzie zależała przyszła budowa.
W sprawie ul. Witosa, powiedziała, że został wybrany wykonawca, który do końca maja ma
wykonać kanalizację deszczową. W związku z nowymi przepisami, prawdopodobnie będzie musiał
zostać sporządzony Raport Oddziaływania na Środowisko w związku z budową nawierzchni.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ dodał, że z nieformalnych informacji wynika, że Prokuratura
będzie miała swoją siedzibę poza Zgierzem.
Szczegółowe informacje zostaną udzielone w statutowym terminie.
Przewodniczący RMZ przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 13
Zapytania i wolne wnioski
Radny M. PILARSKI zwrócił uwagę na niepalące się latarnie na placu Jana Pawła II.
Radna B. PALMOWSKA odnośnie zakupu tłucznia, poprosiła o przemyślane decyzje w sprawie
jego jakości. Poprosiła o przyjrzenie się zwężeniom, szerokości ul. Pogodnej.
Radny T. KUPIS złożył do Przewodniczącego RMZ wniosek o zabezpieczenie nagrania
i wykonanie stenogramu z części posiedzenia KBiF RMZ z dnia 28 lutego br. (załącznik nr 62).
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI zapytał, czy jest możliwość,
aby w porządku obrad sesji, znalazł się punkt dot. analizy wydatków budżetowych?
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że informacja w danym zakresie może zostać udzielona
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK dodała, że półroczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ przeszedł do procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 14
Zamkniecie 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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