Protokół Nr XXII/12
XXII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 marca 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. 17.00.
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 XXI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyznania medalu VII Wieków Zgierza,
b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
c) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
d) stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,
e) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
f) wyrażenia zgody na rozwiązanie „Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością,
g) zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 10 lat,
nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy Placu Targowym, Placu Targowym
8-9a, 11A, 13A i 14A na rzecz Stowarzyszenia Handlowców Targowiska Miejskiego
„Aleksandrowska”,
h) zmiany uchwały Nr XV/146/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso
oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
i) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym
w Zgierzu,
j) zmiany Statutu Miasta Zgierza,
k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych i powierzonych,
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
m) oznakowania taksówek osobowych na terenie miasta Zgierza.
7. Sprawozdanie
z
działalności
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu za rok 2011.
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8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za
2011 rok.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami w okresie
od 24 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r. oraz w okresie od 28 lutego 2012 r.
do 21 marca 2012 r.
11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12.Zapytania i wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXII 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
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wycofał w porządku obrad trzy projekty uchwał z pkt 6
ppkt g, h, i. Jednocześnie zaproponował wprowadzenie:
● w pkt 6 ppkt a) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/12 Rady Miasta
Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta
Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. 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,
● w pkt 6 ppkt b) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/207/12 Rady Miasta
Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta
Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz
● w pkt 6 ppkt a) projektu uchwały w sprawie miany uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miasta
Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. 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 głosowaniach: za-21, przeciw-0, wstrzym.-1 (pkt 6 ppkt a); za-20, przeciw-0, wstrzym.-1 (pkt 6
ppkt b); za-20, przeciw-0, wstrzym.-1 (pkt 6 ppkt c), projekty uchwał wprowadzono do porządku
obrad.
Projekty uchwał zdjęte z porządku obrad sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 4.
Przewodniczący KSt-Pr RMZ M. PILARSKI odczytał opinię Komisji w sprawie projektu uchwały
w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza:
„Komisja proponuje przeanalizować i zredagować proponowane w projekcie uchwały zapisy:
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●
●
●

§28a ust. 2 – liczba 100 mieszkańców jest liczbą zbyt małą do wystąpienia z projektem
uchwały;
§28a ust. 3 w brzmieniu: „każda ponumerowana strona listy zawierającej dane
wnioskodawców powinna być trwale połączona z kopią projektu uchwały”;
§28b ust. 5 w brzmieniu: „projekty wnoszone przez mieszkańców przedstawia Komisja
Spraw Obywatelskich” - Komisja proponuje aby projekty uchwał omawiała osoba
wytypowana przez mieszkańców.

Dodatkowo Komisja zwraca uwagę, iż w §28b brakuje ust. 3, który znajduje się w obowiązującym
Statucie.
Komisja proponuje przełożenie procedowania projektu uchwały na następną sesję RMZ w kwietniu
br., po uzyskaniu opinii wszystkich komisji Rady Miasta Zgierza.”
Radny A. MIĘSOK, autor projektu, nie wycofał projektu uchwały z porządku obrad. Powiedział,
że opinie radnych można uzyskać w trakcie głosowania nad projektem. Pozostałe uwagi są czysto
techniczne.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Radny A. MIĘSOK zapytał Przewodniczącego RMZ, czy Jego zdaniem wszystkie komisje
powinny zaopiniować w. w. projekt uchwały.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że Jego zdaniem nie ma takiej potrzeby.
Przewodniczący KSt-Pr RMZ M. PILARSKI zauważył, że chodzi tylko o zwyczaj. Zaproponował
procedowanie w. w. projektu na następnej sesji RMZ.
Przewodniczący KSO RMZ M. HILIŃSKI zauważył, że Komisja Spraw Obywatelskich opiniowała
ten projekt i wydała opinię pozytywną.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek Z-cy Prezydenta
G. Leśniewicza o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta
Zgierza.
W głosowaniu: za - 11, przeciw - 10, wstrzym. - 1, wniosek upadł.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXI sesji
W związku z brakiem uwag dot. protokołu Nr XXI/12 z XXI sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
29 lutego 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie
w. w.:
Protokół Nr XXI/12 - głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
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Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny M. SECEREK zwrócił się z prośbą o podjęcie pilnych działań, mających na celu
rozbudowanie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu (stołówka, pomieszczenia dydaktyczne)
(załącznik nr 5).
Radna E. KRZEWINA również zwróciła się z prośbą o podjęcie inicjatywy mającej na celu
rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 10 (załącznik nr 6). Radna zapytała o to, dlaczego miasto
Zgierz nie brało udziału w Targach Turystycznych, które odbywały się na początku marca w Łodzi.
Radna odnosi się także do anonimu w sprawie sytuacji w Spółce MPGK. Zapytała, czy Pani
Prezydent ustosunkowała się do w. w. pisma i czy podjęła jakieś kroki w celu wyjaśnienia
przytoczonych w nim zarzutów?
Radna E. STEGLIŃSKA-MACIAK złożyła interpelacje w sprawach: podjęcia działań
umożliwiających zwiększenie liczby miejsc postojowych przy Placu Kilińskiego (załącznik nr 7)
oraz przywrócenia właściwego wyglądu i stanu trawników miejskich (załącznik nr 8).
Radna B. ŚWIĄTCZAK poruszyła sprawę pisma - anonimu w sprawie Spółki MPGK. Mówi,
że niepodpisane pismo, nie będzie rozpatrywane ani przez radnych ani inne instytucje. Radna
zwróciła się do Przewodniczącego RMZ z zapytaniem, czy doprowadzi do proponowanego przez
Nią spotkania z firmą BioEkoTech w celu rozwiania wątpliwości dotyczących budowy spalarni na
terenie miasta?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że jest w trakcie uzgadniania terminu
spotkania. Dodał, że firma BioEkoTech planuje, z własnej inicjatywy, zamierza zorganizować
spotkanie, konferencję w dniu bodajże 02 kwietnia br. O tym, jednak będą jeszcze informować
w swoim trybie.
Radny M. HILIŃSKI poprosił Przewodniczącego RMZ, aby ustalony termin spotkania został
podany do publicznej wiadomości.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK poprosił o przygotowanie przez Wydział Infrastruktury
UMZ analizy problemów związanych z funkcjonowaniem spalarni (w jaki sposób i jakimi drogami
będą przewożone śmieci, składowanie).
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że WIM UMZ ma swoje określone kompetencje, nie
ma więc możliwości przygotowania takiej analizy.
Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawach: utworzenia poradni medycyny sportowej
(załącznik nr 9), zasiadania Pani Prezydent w radach nadzorczych miejskich spółek (załącznik nr
10), propozycji Prezydenta dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej przy ul. BoyaŻeleńskiego 48 (załącznik nr 11).
Radny K. WĘŻYK złożył interpelacje i wnioski w sprawach: załatania dziur w nawierzchniach
asfaltowych na ul. Sikorskiego, ul. Grabowskiego i ul. Długiej; podania informacji – ile kosztowało
załatanie dziur na ul. Witkacego i wysypanie żwiru na ul. Całej; przeanalizowania likwidacji ITZ
i powołanie miesięcznego Biuletynu Informacji Publicznej; uatrakcyjnienie Parku Linowego
mieszczącego się w Parku Miejskim; oznakowanie i namalowanie pasów pionowych na ścieżce
rowerowej na ul. Staffa i ul. Tuwima (załącznik nr 12).
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Radny A. MIĘSOK powiedział, że dzisiejsze wydanie Dziennika Łódzkiego donosi, iż Krajowy
Rejestr Sądowy odmówił wpisania Panią Prezydent do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Zgierzu. Radny zapytał, jakimi przesłankami kierował się Sąd Gospodarczy,
podejmując tą decyzję. Radny poprosił o ujawnienie treści pisma z KRS które wpłynęło do UMZ.
Radna J. ZIELIŃSKA zapytała, kto odpowiada za treści wyświetlane na monitorach znajdujących
się w autobusach komunikacji miejskiej, kto konstruuje filmiki promocyjne? Radna zwróciła
uwagę, że Miejski Ośrodek Kultury jest w nich pomijany. Zapytała także, czy z tego źródła
informacji (jakim są te filmiki wyświetlane w telewizorach) mogą korzystać zgierskie ngo's
(organizacje pozarządowe) w celu promowania swoich inicjatyw? Jeśli tak, to na jakich
warunkach?
Radna B. PALMOWSKA zapytała, jak w naszym mieście są chronione ujęcia wody pitnej
(załącznik nr 13)? Poprosiła o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Ogrodniczej (załącznik
nr 14). Radna poinformowała, że Biuro Obsługi Klientów PGE na ul. Wschodniej ma zostać
zlikwidowane. Poprosiła, w imieniu mieszkańców, o podjęcie rozmów ze spółką w temacie
pozostawienia punktu.
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: złego stanu poziomego oznakowania na
przejściach dla pieszych (załącznik nr 15); zainstalowania barierek zabezpieczających przed
przedszkolem na ul. Długiej (załącznik nr 16); zainteresowanie się złym stanem chodnika na Placu
Kilińskiego (załącznik nr 17), montaż wiat przystankowych na Osiedlu Krzywie-Chełmy (załącznik
nr 18); podania informacji i kosztach poniesionych na skutek zakończonych spraw sądowych
związanych ze zwolnieniami pracowników UMZ (załącznik nr 19). Radny poprosił także
o przedstawienie wykazu naprawianych do chwili obecnej wiat przystankowych, o odpowiedź
w sprawie wyników organizowanych spotkań z młodzieżą na temat "dawcy szpiku kostnego";
zapytał jakie są wyniki ekspertyzy budynku przy ul. Rembowskiego 2 oraz jakie jest przeznaczenie
pomieszczeń po aptece na ul. Fijałkowskiego (załącznik nr 20)?
Radny M. SENCEREK poprosił o naprawienie nawierzchni ul. Barona, z naciskiem na fragment
„przechodzący” w ul. Sieradzką. Radny poruszył temat propozycji p. L.B. Dąbskiego dot. nazwania
jednej z ulic nazwą Bitwy Warszawskiej 1920. Poparł stanowisko autora wniosku.
Radny S. SKUPIŃSKI poprosił o oznakowanie objazdów (ul. Czereśniową, ul. Relaksową albo
ul. Pogodną do ul. Ozorkowskiej) w związku z budową kanalizacji na ul. Witosa. Zwrócił uwagę
na ul. Podgórną i ul. Tatrzańską - poprosił o ich oznakowanie znakiem pierwszeństwa przejazdu.
Poprosił o załatanie dziur na drodze od szkoły do ul. Podgórnej. Radny podziękował Naczelnikowi
Infrastruktury Miejskiej za naprawę ul. Proboszczewice.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o doprowadzenie do porządku terenu pomiędzy
blokami wojskowymi a sklepem "Biedronka". Przewodniczący odniósł się do podejmowanych na
poprzednich sesjach uchwałach w temacie bezprzetargowego zbycia tzw. stacji trafo. Powiedział,
że w Sejmie toczą się procedury na projektem ustawy, w sprawie ustalenia służebności korytarza
przesyłu. Podmioty, które są właścicielami terenu, na którym znajdują się urządzenia przesyłowe,
będą czerpały z tego tytułu korzyści. W związku z tym, poprosił o dokonanie analizy w kwestii
opłacalności i wielkości wpływów do budżetu, czy ze zbycia terenu, czy czerpania korzyści
z ustanowienia służebności przesyłu.
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Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poruszyła temat konieczności likwidacji jednego ze stanowisk Z-cy
Prezydenta - w ramach oszczędności (załącznik nr 21). Zapytała także, czy Miasto stać na
wentylację i odgrzybienie pomieszczeń UMZ, ponieważ warunki pracy są tragiczne.
Mieszkaniec M. CHRZANOWSKI zapytał o możliwość przywrócenia pierwotnego stanu
nawierzchni ul. Przyrodniczej, po wykonaniu prac kanalizacyjnych. Mówił o niewłaściwym
odtworzeniu nawierzchni, wynikiem czego jest zalewanie Jego posesji przy ul. Przyrodniczej 13
(załącznik nr 22).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWKI ogłosił przerwę w obradach sesji w celu odbycia
posiedzeń komisji.
Po przerwie.
Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach
Pkt 6 a
zmiany uchwały Nr XXI/206/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. 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 omówił Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
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 XXII/210/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/206/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. 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 b
zmiany uchwały Nr XXI/207/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego z budżetów miast
Zgierza i Ozorkowa oraz Gminy Zgierz – projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta
G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu uchwały:
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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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXII/211/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/207/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/405/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego z budżetów miast Zgierza i Ozorkowa
oraz Gminy Zgierz.
Pkt 6 c
zmiany uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. 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 – projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
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 XXII/212/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/208/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. 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 d
przyznania medalu VII Wieków Zgierza – projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 8 wierszu podstawy prawnej, wyraz: “pkt” zastąpić wyrazem: “ust.”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXII/213/12 w sprawie
Wieków Zgierza.

przyznania medalu VII

Pkt 6 e
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza” – projekt uchwały omówił Z-ca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
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Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 8 wierszu podstawy prawnej, poprawnie zapisać numer uchwały, tj. “Nr XLIX/463/06”,
b) w 10 wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyraz: “z 2006 r.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał notatkę służbową sporządzoną w dniu 01 marca
2012 r. dotyczącą złożonych wniosków o przyznanie tytułu (załącznik nr 25).
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zgłosiła wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania
pomocniczego – na wybór osób odznaczonych tytułem – w tajnej formie.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 2, wstrzym. - 2, wniosek podjęto.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN zgłosił kandydaturę radnego S. SKUPIŃSKIEGO. Radny
nie wyraził zgody.
Radny M. HILIŃSKI zgłosił kandydaturę radnej K. KUPIS-WOJCIECHOWSKIEJ. Radna
wyraziła zgodę.
Radny M. PILARSKI zgłosił kandydaturę radnego M. FORFECKIEGO. Radny wyraził zgodę.
Radny M. HILIŃSKI zgłosił kandydaturę radnego Z. ZAPARTA. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, poddał pod
głosowanie przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej w osobach: radna K. Kupis-Wojciechowska,
radny Z. Zapart, radny M. Forfecki.
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1, wybrano skład Komisji Skrutacyjnej do
przeprowadzenia głosowania pomocniczego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 15 minut przerwy na przygotowanie urny,
protokołu oraz kart do głosowania.
Po przerwie.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA. Przedstawiła
procedurę głosowania. Następnie, w kolejności alfabetycznej odczytała nazwiska radnych. Radni
oddali głos na karcie, którą następnie wrzucali do przygotowanej urny.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w celu zliczenia głosów i sporządzenia
protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej K. KUPIS- WOJCIECHOWSKA odczytała protokół
z przeprowadzonego głosowania. Największą liczbę głosów uzyskali: Stowarzyszenie TV Kablowej
„CENTRUM” Zgierz, Grzegorz Krysiak, ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Zgierz im. Wojska
Polskiego.
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Karty do głosowania stanowią załącznik nr 26.
Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 27.
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 XXII/214/12 w sprawie nadania tytułu honorowego
„Zasłużony dla Miasta Zgierza”.
Pkt 6 f
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” – projekt uchwały omówił Z-ca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 8 wierszu podstawy prawnej, poprawnie zapisać numer uchwały, tj. “Nr XLIX/463/06”,
b) w 10 wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyraz: “z 2006 r.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał notatkę służbową sporządzoną w dniu 01 marca
2012 r. dotyczącą złożonych wniosków o przyznanie tytułu (załącznik nr 29).
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zgłosiła wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania
pomocniczego – na wybór osoby odznaczonej tytułem – w tajnej formie.
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1, wniosek podjęto.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała
w takim samym składzie jak przy głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy procedowaniu
projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”. Radni
wyrazili zgodę.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA przypomniała procedurę
głosowania. Następnie, w kolejności alfabetycznej odczytała nazwiska radnych. Radni oddali głos
na karcie, którą następnie wrzucali do przygotowanej urny.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w celu zliczenia głosów i sporządzenia
protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej K. KUPIS- WOJCIECHOWSKA odczytała protokół
z przeprowadzonego głosowania. Największą liczbę głosów uzyskał ksiądz Tadeusz IsakowiczZaleski.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 30.
Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 31.
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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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXII/215/12 w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza”.
Pkt 6 g
stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu – projekt uchwały omówił
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI.
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 XXII/216/12 w sprawie stwierdzenia ważności
wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
Pkt 6 h
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz – projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów 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:
a) zredagować tytuł projektu uchwały,
b) w § 3, w pkt 1 – 3, dopisać tytuły uchwał, które tracą moc,
c) w załączniku do uchwały, w § 1 ust. 1 pkt 1 – 8, w § 8 ust. 2 pkt 1 – 3, w § 19 pkt 1 – 3, w § 21
ust. 1 pkt 1 – 3, w § 24 pkt 1 – 2, w § 25 ust. 2 pkt 1 – 2, w § 28 ust. 1 pkt 1 – 4, na końcu zdania
przecinki zastąpić średnikami.
d) w załączniku do uchwały, w § 11 ust. 2, w § 13 pkt 2, w § 14 ust. 2 i ust. 3, w § 16 ust. 2
i ust. 3, w § 18 ust. 1, w § 21 ust. 2, w § 23, w § 28 ust. 2, wyrazy: „pkt” zastąpić wyrazami:
„ust.”,
e) w załączniku do uchwały, w § 21 ust. 2 wyraz: „ppkt” zastąpić wyrazem: „pkt”,
f) w załączniku do uchwały, w § 7, postawić spację pomiędzy wyrazami: „innych” i „posiadanych”,
g) w załączniku do uchwały, w § 30, wyraz: „miasta” napisać z dużej litery.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyraził wątpliwość do co sugestii Komisji w sprawie zmiany
tytułu projektu.
Przewodniczący KSt-Pr RMZ M. PILARSKI zaproponował nowy tytuł projektu uchwały
w sprawie: Programu Gminy Miasto Zgierz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Tytuł został przyjęty w formie autopoprawki.
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 XXII/217/12 w sprawie Programu Gminy Miasto
Zgierz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Pkt 6 i)
wyrażenia zgody na rozwiązanie „Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
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:
a) w § 1, wykreślić wyrazy: „zł”.
Uwaga Komisji została przyjęta 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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXII/218/12 w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie „Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Pkt 6 j)
zmiany Statutu Miasta Zgierza – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił radny
A. MIĘSOK. Radny zmienił liczbę mieszkańców jako wnioskodawców ze 100 na 200. Odniósł się
także do pozostałych uwag, zgłaszając poprawki w zapisie §28a ust. 3.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
Komisja proponuje przeanalizować i zredagować proponowane w projekcie uchwały zapisy:
● §28a ust. 2 – liczba 100 mieszkańców jest liczbą zbyt małą do wystąpienia z projektem
uchwały;
● §28a ust. 3 w brzmieniu: „każda ponumerowana strona listy zawierającej dane
wnioskodawców powinna być trwale połączona z kopią projektu uchwały”;
● §28b ust. 5 w brzmieniu: „projekty wnoszone przez mieszkańców przedstawia Komisja
Spraw Obywatelskich” - Komisja proponuje aby projekty uchwał omawiała osoba
wytypowana przez mieszkańców.
Dodatkowo Komisja zwraca uwagę, iż w §28b brakuje ust. 3, który znajduje się w obowiązującym
Statucie.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI powiedział, że wnioskodawca nie
odniósł się do wszystkich uwag Komisji. W imieniu Komisji, zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku
obrad i przełożenie procedowania projektu uchwały na następną sesję RMZ w kwietniu br.
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W głosowaniu: za - 6, przeciw - 16, wstrzym. - 0, wniosek upadł.
Radny M. PILARSKI zwrócił uwagę, że Jego zdaniem, ewentualne projekty uchwał, których
autorami będą mieszkańcy, powinny mieć charakter wyłącznie intencyjny.
Radny J. SOKÓŁ zauważył, że mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli w wyborach
samorządowych. Każdy może spotkać się z radnymi i przekazać im swoje zdanie, sugestie,
propozycje. Dodał, że działają także jednostki pomocnicze które sprawują funkcje pomocnicze
w kontakcie z mieszkańcami. Szukanie kolejnych rozwiązań na siłę, może z czasem prowadzić do
anarchii, zakłócenia sprawnego procedowania sesji. Jeżeli ktokolwiek ma jakiś pomysł, może udać
się do któregokolwiek z radnych z inicjatywą uchwałodawczą.
Radny A. MIĘSOK wymienia inne miasta, które podjęły już taką uchwałę. Należy umożliwić
mieszkańcom tzw. "ruch oddolny". Nie będzie żadnej anarchii, bałaganu. Radny przypomina,
że zanim projekt zgłoszony przez mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta Zgierza, musi zostać
zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Zgierza i odpowiednie komisje RMZ. Taka inicjatywa jest
bardzo potrzebna.
Przewodniczący RMZ J. Komorowski wyraził swoje wątpliwości wobec podjęcia projektu
uchwały. Każdy radny ma inicjatywę uchwałodawczą i może w ten sposób realizować pomysły
obywateli. Przewodniczący powiedział, że obawia się zamieszania, zamętu, destabilizacji w pracy
urzędniczej. Dodał, że projekt zmiany Statutu Miasta Zgierza nie precyzuje charakteru uchwał
zgłaszanych z inicjatywy mieszkańców. Wg aktualnych zapisów, mogłyby pojawić się projekty
o charakterze proceduralnym lub personalnym, np. zmiana wysokości diet radnych, zmiany
w składach komisji RMZ, itp.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że w przedstawionym projekcie jest zapis (ust. 38 b, ust. 6) mówiący
o tym, że „postanowienia ust. 1 nie dotyczą uchwał o charakterze proceduralnym i personalnym”.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Mięsoka,
odczytał treść ust. 1, który mówi, że projekty wpływają do przewodniczącego rady, który kieruje je
do radcy prawnego urzędu, a następnie do odpowiednich komisji celem zaopiniowania. Powiedział,
że ten zapis nie wyklucza, że projekty o wspomnianym charakterze nie będą wpływać na ręce
Przewodniczącego RMZ.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zauważył, że praktycznie każda uchwała powoduje
zmiany w budżecie, w finansach publicznych, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym. Dodał, że radni
nie wykorzystują na dzień dzisiejszy wszelkich możliwych narzędzi do kontaktów społecznych, np.
spotkania opiniotwórcze, sondaż, grupy fokusowe, konsultacje, sondy deliberatywne, doradcze, itp.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyraził opinię, iż jest wiele możliwości zgłaszania projektów
uchwał, m. in. radny bądź komisja, może składać projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców.
Dodał, że podjęcie tej uchwały może rodzić koszty po stronie Miasta, np. sprawdzenie
wiarygodności podpisów.
Radny M. PILARSKI odnośnie § 28 a ust. 3, powiedział, że zgłoszona przez autora poprawka, nie
wyczerpuje uwag Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zauważył, że każdy mieszkaniec może zwrócić się
do radnych, jednostek pomocniczych z inicjatywą i problemem. Ci, którzy chcą, wiedzą o tym i te
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narzędzia są wykorzystywane. Prawa demokracji należy konsumować z rozsądkiem, inaczej można
stworzyć anarchię. Następnie zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 1, wstrzym. - 1, wniosek podjęto, dyskusja została zamknięta.
Radna B. ŚWIĄTCZAK w imieniu Klubu Radnych PO prosi o 5 minut przerwy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji.
Po przerwie.
Autor projektu uchwały A. MIĘSOK zgłosił kolejną autopoprawkę, zwiększając liczbę
mieszkańców posiadających inicjatywę uchwałodawczą do 300.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 8, przeciw - 14, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Pkt 6 k)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
i powierzonych – projekt uchwały przedstawiła Doradca Prezydenta ds. finansowych K. BENIAK.
Komisja Budżetu i Finansów 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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXII/219/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i powierzonych.
Pkt 6 l)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038 – projekt uchwały przedstawiła
Doradca Prezydenta ds. finansowych K. BENIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38).
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 XXII/220/12 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

13

Pkt 6 m)
w sprawie oznakowania taksówek osobowych na terenie miasta Zgierza – projekt uchwały
omówił Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich RMZ M. HILIŃSKI.. Wyjaśnił,
że Komisja wniosła autopoprawką zmianę w kolorystyce. Zamiast koloru czarnego proponuje się
kolor niebieski.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39).
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 XXII/221/12 w sprawie oznakowania taksówek
osobowych na terenie miasta Zgierza.
Pkt 7
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu za rok 2011.
Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Prezentacja przygotowana
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej E. LESIAK w stanowi załącznik nr 41 do
protokołu.
Prezentację multimedialną omówił Koordynator ds. Informatyzacji w Miejskim Ośrodki Pomocy
Społecznej M. MELANIUK wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
E. LESIAK. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej swoje działania opiera na podstawie wielu ustaw
m.in. ustawie o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach
rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o kombatantach, o promocji
zatrudnienia, o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
W prezentacji mówione zostały poszczególne zadania zawarte w wyżej wymienionych ustawach.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zwrócił uwagę, że należy położyć zdecydowany nacisk
na rozwijanie aktywności prozawodowej i wolontariatu, m.in. po to by ograniczyć umieszczanie
osób samotnych, chorych w domach pomocy społecznej. Poruszył także trudny temat udzielania
pomocy ludziom przewlekle bezrobotnych w wieku produkcyjnym. Powiedział, że najlepszymi
formami aktywizacji jest m.in. prowadzenie spółdzielni socjalnych, programu pracy społecznie
użytecznej.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej E. LESIAK wyjaśniła, że duża grupa spośród
osób bezrobotnych w wieku pomiędzy 50 a 56 r. z., pobierających świadczenia to osoby
niepełnosprawne, które nie nabyły prawa do renty czy emerytury.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy przewidziany jest
program aktywizacji zawodowej młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy bez wykształcenia.
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Dyrektor E. LESIAK powiedziała, że projekt systemowy z Kapitału Ludzkiego będzie obejmował
także te osoby.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czym podyktowane jest umieszczanie osób ze Zgierza w domach
pomocy społecznej poza miastem.
Dyrektor E. LESIAK wyjaśniła, że po pierwsze to wynika ze wskazań lekarskich, do jakiego domu
pomocy społecznej (dla osób przewlekle, somatycznie, psychicznie chorych) należy skierować
pacjenta. Po drugie, wynika to z zapisów ustawy, że osoba umieszczona powinna znaleźć się w
domu pomocy położonym najbliżej miejsca zamieszkania. Wiele osób wyraża zgodę na
umieszczenie w domach poza terenem Zgierza, choćby ze względu na znaczne koszty związane
z pobytem w zgierskich placówkach.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt
porządku obrad.
Pkt 8
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2011 rok
Materiał stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Radny M. HILIŃSKI zapytał o ilość uczestników objętych programem oraz o ilość udzielanych
porad.
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży J. ŚWIDERSKA powiedziała, że od
czerwca udzielono 35 porad ośmiu osobom. Porad udzielała p. Nina Kalista, terapeuta w Ośrodku
"Arka". Odnośnie Programu Przeciwdziałania Narkomanii to objętych programem było 15 – 20
osób.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt
porządku obrad.
Pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
02 marca – uczestniczył w spotkaniu Zgierskie Kaziuki,
12 marca – brał udział w XII Finale Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie,
19 marca – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RMZ,
20 marca – brał udział w uroczystościach 70. rocznicy mordu na 100 Polakach na Placu Stu
Straconych,
22 marca - w koncercie absolwentów z okazji 40-lecia Szkoły Muzycznej.
Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
● Pismo radnego G. Macińskiego o wystąpieniu z Klubu Radnych Jerzego Sokoła,
● Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie uchwał RMZ,
● Pismo Związku
Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Zgierskiego w
wydzierżawienia gruntu przy ul. Boya-Żeleńskiego 48,
15

sprawie

●
●
●
●
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●
●
●
●

Pismo Państwowej Szkoły Muzycznej w sprawie zakupu części budynku przy
ul. Sokołowskiej,
Pismo z Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na działania RMZ dot. kontraktu na usługi
MZPR w Zgierzu,
Pismo Posła A. Dunina i Posła K. Kwiatkowskiego w sprawie wsparcia w postaci
przekazania 1% podatku na Fundację „Mukolinek”,
Pismo L. B. Dąbskiego dot. inicjatywy nazwania jednej z ulic nazwą Bity Warszawskiej,
Wniosek KOKSiR RMZ w sprawie sprawdzenia statutów zgierskich szkół,
Odpowiedź p. I. Antczaka w tamacie badania sprawy Jego członkostwa w RO Rudunki,
Pismo z Sądu Rejonowego w Zgierzu z prośbą o dostarczenie dokumentacji potrzebnej do
przeprowadzenia postępowania,
Pismo Przewodniczącego KSO M. Hilińskiego dot. spotkań władz miasta z jednostkami
pomocniczymi,
Pismo KGKiM RMZ w strawie opinii Komisji dot. bezprzetargowego wydzierżawienia
targowiska miejskiego na rzecz Stowarzyszenia Kupców Targowiska Miejskiego
„Aleksandrowska”.

Radny A. MIĘSOK zapytał o odpowiedź od Wojewody Łódzkiego na pismo w sprawie
uczestnictwa Prezydenta Miasta Zgierza w radach nadzorczych spółek miejskich.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że udzielał dodatkowych wyjaśnień w tej
sprawie, ale odpowiedzi nie było.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
procedowania kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 10
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami w okresie od 24
stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r. oraz w okresie od 28 lutego 2012 r. do 21 marca 2012 r.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza w prac w okresie pomiędzy sesjami w okresie od
24 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r. stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza w prac w okresie pomiędzy sesjami w okresie od
28 lutego 2012 r. do 21 marca 2012 r. stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Radny Z. ZAPART odnośnie obchodów 20 marca, prosił aby na przyszłość nie używać
nazewnictwa „zbrodnia zgierska” ponieważ jest to mylnie odbierane przez słuchaczy. Była to
hitlerowska zbrodnia w Zgierzu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierz z prac pomiędzy sesjami w okresie od
24 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie przyjęto.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierz z prac pomiędzy sesjami w okresie od
28 lutego 2012 r. do 21 marca 2012 r.
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W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie przyjęto.
Pkt 11
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Mecenas J. SZCZEPANIAK odnośnie zasiadania Pani Prezydent w Radzie Nadzorczej PEC,
powiedział, że wg Jego opinii taka sytuacja może mieć miejsce. Postanowieniem z dnia 15 marca,
Krajowy Rejestr odmówił wpisania Pani Prezydent jako członka do Rady Nadzorczej. Na to
postanowienie wpłynęły dwie skargi. Jedna w imieniu gminy, druga w imieniu Pani Prezydent.
Czekamy jeszcze na odpowiedź.
Radny A. MIĘSOK zapytał, czy Pani Prezydent zasiada w Radzie Nadzorczej spółki zgodnie
z prawem?
Mecenas J. SZCZEPANIAK powiedział, że w Jego opinii, tak.
Radny A. MIĘSOK zapytał, jakimi przesłankami kierował się Referendarz odmawiając wpisania
Pani Prezydent jako członka do Rady Nadzorczej PEC.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że nie wie jakimi przesłankami kierował się
Referendarz. Postanowienie wpłynęło do Spółki PEC, Miasto otrzymało tą informacje do
wiadomości i będzie podlegało analizie, czy można ją opublikować.
Radny Z. ZAPART zapytał, czy odwołanie od decyzji Referendarza Sądowego KRS, złożyło
Miasto czy Spółka?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że w ramach nadzoru właścicielskiego, zapytaliśmy
Spółki, czy złoży w tej sprawie zażalenie. Nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie.
Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA odnośnie interpelacji radnego Kupisa, wyjaśniła, że od wczoraj,
czyli od posiedzenia KGKiM, stan prawny się nie zmienił. Na ten moment, na tym terenie,
obowiązuje Studium z 2005 roku. Dodała, że przeznaczeniem dla tego terenu była zabudowa
mieszkaniowa i usługi towarzyszące. Zmiany zapisu dokonane były w maju 2006 r. Odnośnie
zapytań złożonych przez radnego M. Hilińskiego wyjaśniła, że Gmina nie poniosła kosztów
związanych z odszkodowaniami w związku z wypowiedzeniami umów pracownikom UMZ.
Dodała, że sprawa rozwiązania umowy z Naczelnikiem A. Juszczykiem została zakończona ugodą
stron.
Pkt 12
Zapytania i wolne wnioski
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zarzucił radnemu Kupisowi, że Jego zainteresowanie
i sprzeciw w sprawie planów Miasta dot. wydzierżawienia gruntu przy ul. Boya Żeleńskiego 48
wynika z prywatnych pobudek.
Radny T. KUPIS odniósł się do wypowiedzi twierdząc, że zastanawia się tylko, dlaczego Miasto,
w związku z problemami finansowymi nie podejmuje decyzji o sprzedaży, a jedynie
o wydzierżawieniu. Następnie poprosił o sporządzenie stenogramu z wypowiedzi
Wiceprzewodniczącego RMZ G. Macińskiego.
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Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że Miasto nie ma teraz możliwości zbycia tego terenu.
Dodatkowo, pozostawiając grunty w swoich rękach, mamy wpływ na rodzaj prowadzonej tam
działalności.
Radna E. KRZEWINA zapytała o bilety miejskiej komunikacji tramwajowej - bilety
aglomeracyjne. Zapytała, czy za bilet aglomeracyjny, za przejazd tylko po Ozorkowie i Zgierzu,
będziemy płacili tyle samo, co za bilet po całej linii, czyli 90 zł.
Kierownik MUK M. MIŚKIEWICZ powiedział, że na terenie Zgierza, w tramwajach, będzie
obowiązywała taryfa łódzka.
Radny Z. ZAPART poprosił o opublikowanie na łamach ITZ oraz na stronie internetowej UMZ
cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską od 01 kwietnia br.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ mówiła o rosnących kosztach związanych z przejazdami komunikacją
miejską. Zapytała o bilety elektroniczne, dlaczego zrezygnowano z prowadzenia tej działalności
w autobusach miejskich. Zapytała, jak ma funkcjonować spółka MPGK, jeśli notorycznie ogranicza
się jej działalność, poprzez odrzucanie przez Miasto ofert przez nią składanych? Zapytała także,
skąd pochodzą środki na organizację Pikniku Wielkanocnego?
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego R. GAJDA podziękował za przyznanie tytułów
honorowych na dzisiejszej sesji. Wspomina katastrofę w Smoleńsku, z okazji rocznicy, zaprosił na
09 kwietnia, na mszę w intencji tragicznie zmarłych. Złożył także wszystkim życzenia świąteczne.
Przewodniczący RMZ J. Komorowski złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Pkt 13
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXII sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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