
Protokół Nr XXIV/12
XXIV sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 09.00 do godz. 13.45

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

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad sesji:

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

a) zmiany uchwały Nr XXI/198/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. 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,
b)  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
d)  zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2012  w  zakresie  zadań 
własnych i zleconych,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
f)  zmiany uchwały  Nr  XXIII/222/12  Rady Miasta  Zgierza  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.,
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.
8. Informacja na temat przebiegu "Akcji zima", analiza jej kosztów i realizacji zadań.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz.
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  XXIV sesję  Rady  Miasta 
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad. Na 
wstępie  przywitał  radnych,  władze  miasta,  naczelników  i  innych  pracowników  Urzędu, 
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję.

1



Pkt 2
Uwagi do porządku obrad

Brak uwag do porządku obrad.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaprosił wszystkich na obchody Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbędą się na Placu Jana Pawła II.

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXII sesji

W związku z brakiem uwag dot. protokołu Nr XXII/12 z XXII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
29 marca  2012 r.,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał  pod głosowanie  przyjęcie
w. w.:

Protokół Nr XXII/12  -  głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelacje w sprawach: przeprowadzenia przez 
Powiatową  Stację  Epidemiologiczno-Sanitarną  i  Wojewódzki  Oddział  Ochrony  Środowiska, 
higieniczno-sanitarnych  kontroli  dotyczących  produkcji  asfaltu;  podania  źródeł  materiałów
i  autorów  opinii  na  temat  budowy  inwestycji  zakładu  termicznego  przekształcania  odpadów
w Zgierzu, branych pod uwagę przy opracowywaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. Wiceprzewodniczący RMZ odczytał także pismo skierowane 
do Wojewody Łódzkiego, dotyczące Decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 grudnia 2011 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów i wytwarzania energii wraz z infrastrukturą planowaną do realizacji na 
działce 290/1 przy ul. A. Struga w Zgierzu” zwanej dalej „decyzją środowiskową”, w którym wnosi 
o wszczęcie stosownego postępowania sprawdzającego, a następnie ewentualne unieważnienie lub 
uchylenie  decyzji,  a  w  między  czasie,  zawieszenie  jej  stosowania.  Wiceprzewodniczący  RMZ
Z. SOBCZAK zwrócił się także z zapytaniem do Pani Prezydent, czy w UMZ jest regulamin lub 
procedury na przeprowadzanie konsultacji społecznych?

Radny T. KUPIS zadał pytania  w sprawie budowy odcinka drogi dojazdowej  do węzła „Łódź-
Północ” na drodze ekspresowej S-14  (załącznik nr 2). Zapytał także, kiedy zostanie posprzątany 
teren na Placu Jana Kilińskiego oraz co się stało z barierką ograniczającą wjazd na most, pojazdów 
o dużej masie, w ciągu komunikacyjnym ul. Dygasińskiego i Czerwieńskiego?

Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: zorganizowania w maju sesji nadzwyczajnej
z udziałem osób niepełnosprawnych (załącznik nr 3), przygotowania stosownej akcji informacyjnej 
w  związku  z  nadchodzącym  terminem wyłączenia  nadajników  naziemnej  telewizji  analogowej 
(załącznik nr 4), wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na 
zburzenie budynku mieszczącego się u zbiegu ul. Narutowicza - ul. Długa (załącznik nr 5). Zadał 
także  pytanie  dot.  informacji  nt.  etapu realizacji  zadań związanych z  tzw.  "ustawą śmieciową" 
(załącznik nr 6). Zapytał: czy UMZ włączy się w akcję "Polska Biega"; o ile obciążony zostanie 
budżet miasta w związku z obowiązkiem wpisania lekcji religii do ramowego planu nauczania; czy 
w konkursach kierowanych do szkół, biorą także udział szkoły niepubliczne; czy UMZ podejmuje 
decyzje w sprawie umożliwienia odpracowania długu lokatorom miejskich budynków; czy Spółka 
WodKan  zakończyła  już  prace  związane  z  Projektem  Funduszu  Spójności?  (załącznik  nr  7). 
Dodatkowo  zapytał,  czy  informacja  -  odpowiedź  na  ostatnie  pytanie  dot.  Spółki  WodKan  - 
mogłaby zostać przedłożona komisjom Rady Miasta Zgierza lub stanowić temat najbliższej sesji 
RMZ?
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, na jakim etapie jest stan zaawansowania prac 
dot. inwestycji budowy ul. Zawiszy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK poprosił o zbadanie informacji nt.  padania 
ptaków na terenie osiedla.

Radny S. SKUPIŃSKI podziękował za wyrównanie ul. Przyrodniczej i ul. Ciosnowskiej. Zwrócił 
się z prośbą, aby ul. Przyrodnicza była wyrównywana z częstotliwością raz w miesiącu.

Radna B. PALMOWSKA poprosiła o pomoc w negocjacjach z władzami Starostwa, w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  wjazd  autobusu  nr  3  o  godz.  5.50  na  parking  Starostwa  Powiatowego
w Zgierzu (załącznik nr 8).

Radny M. SENCEREK podziękował za poprawę nawierzchni ul. Barona. Przypomniał, że zgłaszał 
już  potrzebę  naprawienia  powierzchni  asfaltowej  na  początku  ul.  Tatrzańskiej,  ul.  Podgórnej 
przechodzącej w ul. Tatrzańską i fragment ul. Podgórnej oraz ul. Bazylijskiej – pomiędzy szynami 
kolejowymi, a nowo wybudowanym odcinkiem.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA poprosiła  o naprawę 
wjazdu z ul. Łódzkiej w ul Osiedlową, utwardzenie ul. Malinowej, uporządkowania parkingu przy 
ul.  Łódzkiej  naprzeciw  Salonu  Samochodowego  „IDCZAK”  oraz  przejścia  pod  wiaduktem na
ul. Łódzkiej (załącznik nr 9).

Pkt 5
Zapytania mieszkańców

Mieszkaniec J. BADYNA wyraził zdziwienie, że teren znajdujący się na Osiedlu Proboszczewice – 
Wschód,  w  obrębie  ul.  Ciosnowskiej,  ul.  Karpackiej  ul.  Zawilcowej,  ul.  Jastrowej  oraz
ul.  Tatrzańskiej,  nie  został,  zgodnie  z  planami  z  roku  2002,  podzielony na  działki  budowlane
i sprzedany w formie przetargowej – zwłaszcza teraz, kiedy budżet miasta ma problemy finansowe. 
Pan J. BADYNA poprosił o wyjaśnienie i podanie ekonomicznego uzasadnienia sensu powstałych 
upraw, które znajdują się w w. w. miejscu. Poruszył także temat Listu Otwartego, który składał na 
ręce Pani Prezydent w roku ubiegłym, w sprawie budowy Orlika. Pan J. BADYNA odniósł się 
także,  do  powracającej  od  dawna  kwestii,  realizacji  inwestycji  głównego  kolektora  kanalizacji 
sanitarnej  dla zachodniej  część Proboszczewic oraz głównego kolektora kanalizacji  deszczowej. 
Obydwa  kolektory  biegną  po  stronie  zachodniej  torów  tramwajowych  w  pasie  drogowym 
należącym  do  GDDKiA.  To  właśnie  Generalna  Dyrekcja  zobowiązana  jest  do  opracowania 
dokumentacji i wystąpienia o pozwolenie na budowę, co czyni od półtora roku. Wykonanie takiego 
opracowania,  dla  projektanta,  nie  powinno  stanowić  żadnej  trudności.  Problemem  będzie 
wykonanie wykopu, wywóz ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej. Każdy miesiąc 
opóźnienia  inwestycji,  to  duże  straty  dla  mieszkańców  i  spółki  wodnej.  Pan  J.  BADYNA 
zaapelował  do  Pani  Prezydent  o  wystąpienie  do  Wicepremiera  W.  Pawlaka  z  prośbą  o  Jego 
interwencję w tej sprawie.

Mieszkanka  A.  LASZCZOWSKA  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Handlowców  Targowiska 
Miejskiego  "Aleksandrowska"  zwróciła  się  z  prośbą  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy 
bezprzetargowego wydzierżawienia targowiska na rzecz Stowarzyszenia.

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ odniosła się do tematów poruszanych na posiedzeniach rad osiedli - 
spalarni odpadów i komunikacji miejskiej.

Mieszkaniec  I.  ANTCZAK  zadaje  pytania  dot.  listu  otwartego  pracowników  Spółki  MPGK, 
członkostwa  Pani  Prezydent  w  radach  nadzorczych  spółek  miejskich  (załącznik  nr  10),  stanu 
zdrowia Prezydenta i jego Zastępców (załącznik nr 11).
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 20 minut przerwy w obradach w celu zwołania 
posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza celem wydania opinii do projektów uchwał.

Po przerwie.

Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach

Pkt 6 a
zmiany uchwały  Nr XXI/198/12 Rady Miasta Zgierza  z  dnia  29 lutego 2012 r.  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 – projekt uchwały omówiła Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 12).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 13).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a)  w  nowym  brzmieniu  §  1,  usunąć  spację  przed  kropką  oraz  postawić  kropkę  i  spację  po 
oznaczeniu ustępu pierwszego,
b) w nowym brzmieniu § 1, w ust. 2 wykreślić wyrazy: „w § 1”.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIV/223/12  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXI/198/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  29  lutego 2012 r.  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.

Pkt 6 b
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych – projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 14).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w metryce załącznika, wykreślić wyrazy: „Nr 1”,
b) w załączniku do uchwały, w pkt 6 w ppkt e i f, wyrazy: „Miasta” napisać z małej litery.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Komisja zaproponowała poddać także pod rozwagę, czy w projekcie uchwały powinny znaleźć się 
niżej wymienione zapisy. Komisja przedstawiła dwa warianty:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, wyrazy: „pkt 12 a” zastąpić wyrazami: „pkt 15” lub 
pozostawić w niezmienionej formie,
b) w załączniku do uchwały, w pkt 1 wykreślić wyrazy: „pkt 1” lub pozostawić w niezmienionej 
formie.
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Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odnosząc się do propozycji Komisji, pozostawił zapisy uchwały 
w niezmienionej formie.

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  XXIV/224/12  w  sprawie  określenia  trybu
i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadań  publicznych  w  ramach 
inicjatyw lokalnych.

Pkt 6 c
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu  –  projekt 
uchwały omówił Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXIV/225/12  w sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia 
mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Pkt 6 d
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
i zleconych – projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a)  w załączniku Nr 1,  w drugiej  tabeli  pn.  „ZWIĘKSZA SIĘ:”,  w rozdziale  75621, w nazwie, 
wyraz: „Udziały” napisać z małej litery

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Radny Z. ZAPART poruszył sprawę zmniejszenia dochodów o 2 000 000 zł. Zapytał, skąd taka 
duża różnica (650 000 zł) pomiędzy planowaną, a aktualną wysokością subwencji oświatowej.

Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że wysokość subwencji zależy od ilości uczniów.

Radny Z. ZAPART wyraził zdziwienie taką różnicą. Posiadamy przecież pewne dane.

Naczelnik Wydziału Oświaty I. OLSZEWSKA-NOWAK powiedziała, że taka sytuacja pojawiła się 
w wielu gminach. Wytłumaczyła, że ilość uczniów wykazywana jest w Ministerstwie dopiero teraz. 
Gminy złożyły wniosek o zmianę tego terminu.

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

W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 8,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXIV/226/12  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych.
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Pkt 6 e
zmian  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2012-2038  –  projekt  uchwały  omówiła 
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 16).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.

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

W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 8,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIV/227/12  w  sprawie zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

Pkt 6 f
zmiany  uchwały  Nr  XXIII/222/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.
w  sprawie  ustalenia  kierunków  działania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  –  projekt  uchwały,
w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, przedstawił Przewodniczący Klubu, radny J. SOKÓŁ. 
Wyraził  opinię,  iż  przedstawione  w  projekcie  uchwały  poprawione  zapisy  nie  będą  wkraczały
w kompetencje Prezydenta Miasta Zgierza. Dodał, że uchwała będzie bardziej spójna z prawem.

Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w podstawie prawnej postawić spację: w 3 wierszu, przed wyrazami: „z 2004 r.”, w 4 wierszu, 
pomiędzy wyrazami: „Nr” i „17”, w 6 wierszu, pomiędzy wyrazami: „Nr” i „173”,
b) w 6 wierszu podstawy prawnej, pomiędzy wyrazami; „poz” i „675” postawić kropkę i spację,
a wyrazy: „poz. 772” zastąpić wyrazami: „poz. 777”,
c) w § 1, wyraz: „określenia” zastąpić wyrazem: „ustalenia”.

Ponadto,  Komisja  zwróciła  uwagę,  że  projekt  uchwały  jest  niezgodny  z  prawem,  a  także  na 
brzmienie  §  1  uchwały  Nr  XXIII/222/12,  po  ewentualnym  wprowadzeniu  proponowanych
w projekcie zmian,  tj.  „Ustala się kierunki działania Prezydenta Miasta Zgierza zmierzające do 
uniemożliwienia  realizacji  inwestycji  pod  nazwą:  termicznego  przekształcenia  odpadów 
przemysłowych w Zgierzu.”

Uwagi Komisji z ppkt a, b i c, zostały przyjęte w formie autopoprawki przez autorów projektu.

Radny M. PILARSKI, jako Przewodniczący KSt-Pr RMZ powtórzył, że bez względu na zgodność
z  prawem,  brzmienie  paragrafu  1  po  wprowadzeniu  zaproponowanych  zmian  jest  niepoprawne 
gramatycznie.

Radny Z. ZAPART powiedział, że podjęcie tej uchwały niczego nie zmienia. Złej uchwały nie da 
się poprawić. Jeżeli Rada Miasta Zgierza chce wyrazić negatywną ocenę, czy sprzeciw wobec tego 
typu działań, to może jedynie przyjąć stanowisko w tej sprawie. Dodał, że nawet po zmianie, będzie 
to  uchwała  niezgodna z  prawem, z  Konstytucją,  ponieważ wybiórczo  traktuje  się  pewien dział 
przemysłu zakazując organowi wykonawczemu realizacji takiej inwestycji. Dodatkowo, inwestycja, 
o której mowa, leży w gestii prywatnego inwestora, na prywatnej działce.

W  związku  z  wątpliwościami  dotyczącymi  treści  §  1  projektu  uchwały,  dyskutowano  nad 
poprawnym  jej  zapisem.  W dyskusji  udział  wzięli;  radny  M.  Pilarski,  radny  J.  Sokół,  radny
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A. Mięsok,  Przewodniczący RMZ J. Komorowski.

Radny  Z.  ZAPART  zauważył,  że  proponowany  projekt  uchwały  rozszerzający  i  uogólniający 
poprzedni zapis, spowoduje,  że uniemożliwimy realizację wszystkich inwestycji,  które dotyczyć 
będą  termicznego  przekształcenia  odpadów  przemysłowych,  np.  budowa  zakładu  utylizacji 
odpadów medycznych przy szpitalu.

Radny  A.  MIĘSOK  zauważy,  że  realizacja  inwestycji  budowy  spalarni,  zahamuje  wszystkie 
pozostałe  inwestycje  na  terenie  miasta,  spadnie  wartość  mieszkań,  młodzi  ludzie  zaczną  się 
wyprowadzać,  itp.  Celem  tej  uchwały  ma  być  zablokowanie  powstawania  niebezpiecznych 
inwestycji, szkodzących rozwojowi miasta.

Radna B. PALMOWSKA przypomina, że w poprzedniej  kadencji,  Rada Miasta Zgierza podjęła 
uchwałę dot. uniemożliwienia sprzedaży dopalaczy i wtedy radni nie byli przeciwni blokowaniu 
pewnych  działań.  Uchwała  została  podjęta  mimo  tego,  że  wiadomo  było  z  góry  o  tym,
że Wojewoda ją uchyli.

Radny  M.  PILARSKI  zauważył,  że  wszystko  to  zaczyna  ocierać  się  o  groteskę.  Poprawiamy 
uchwałę,  która  jest  niezgodna  z  prawem.  Celem  uchwały  było  zatrzymanie  budowy  spalarni 
odpadów niebezpiecznych, a w tej chwili, blokujemy budowę spalarni odpadów przemysłowych – 
do tego sprowadzają się zaproponowane zmiany. Radny apeluje, aby Rada Miasta podejmowała 
uchwały zgodne z prawem i nie narażała się na śmieszność.

Radna E. KRZEWINA zgłosiła wniosek o głosowanie imienne nad projektem.

Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyraził  wątpliwość twierdząc,  że wg ustawy o samorządzie 
gminnym, głosowanie imienne może odbyć się w konkretnej sytuacji, tj. wtedy, kiedy mówi się
o potencjalnym referendum lub jeśli jest to określone w ustawie.

Radny A MIĘSOK zgodził się z przedmówcą, w kwestii, że głosowanie imienne jest obowiązkowe 
w  przypadku  referendum,  natomiast  wszystkie  inne  głosowania  na  wniosek,  to  głosowania 
fakultatywne i jeśli Rada przychyli się do wniosku, głosowanie imienne może się odbyć.

Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poprosił o zabranie głosu mecenasa.

Mecenas  J.  SZCZEPANIAK  powiedział,  że  głosowanie  tajne  lub  imienne  może  odbyć  się
w przypadkach o wskazanych w ustawie. Odnośnie projektu uchwały, zgodził się ze stanowiskiem 
Komisji Statutowo-Prawnej RMZ w kwestii braku poprawności stylistycznej treści § 1 uchwały Nr 
XXIII/222/12,  po wprowadzeniu proponowanej  w projekcie  zmiany.  Mecenas  podtrzymał  także 
swoje stanowisko w kwestii braku zgodności z prawem poprzedniej uchwały oraz procedowanego 
projektu.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, który artykuł ustawy o samorządzie gminnym 
mówi  o  możliwościach  przeprowadzenia  głosowania  imiennego.  Dodał,  że  wg  Statutu  Miasta 
Zgierza, na wniosek radnego, Rada może przeprowadzić głosowanie imienne za pomocą kart do 
głosowania, oznaczonych imieniem i nazwiskiem.

Radny M. SENCEREK wyraził opinię, że głosowanie imienne ma na celu podział Rady na radnych 
dobrych i złych,  a sam projekt uchwały jest  „knotem prawnym”. Jeżeli  zaproponowana zmiana 
zostanie wprowadzona, oznaczać to będzie np. że wszelkie poprodukcyjne, ekologiczne tartaki, nie 
będą mogły funkcjonować.

Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że art. 14 ustawy o samorządzie gminnym stanowi
o możliwościach przeprowadzenia głosowania imiennego: „Uchwały rady gminy zapadają zwykłą 
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większością  głosów w obecności  co  najmniej  połowy ustawowego  składu  rady,  w głosowaniu 
jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Radny M. HILIŃSKI  zgłosił wniosek prosząc o przerwę w obradach sesji.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Radny Z. ZAPART odnośnie wypowiedzi radnej Palmowskiej  w sprawie dopalaczy powiedział,
że uchwała wyrażała stanowisko Rady Miasta Zgierza. Swoim zakresem nie wchodziła w niczyje 
kompetencje.

Radny J. SOKÓŁ zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu, tj. w § 1 przed wyrazami: 
„Budowa zakładu termicznego...” dodać wyrazy: „pod nazwą:”.

Radny K. WĘŻYK zaproponował zamknięcie dyskusji w tej sprawie.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał  pod głosowanie wniosek radnej  E.  Krzewiny
o glosowanie imienne.

W głosowaniu: za -16, przeciw - 1, wstrzym. - 4, wniosek podjęto.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zgodnie  z  zapisami  Statutu  Miasta  Zgierza 
poinformował  o  tym,  że  głosowanie  odbędzie  się  za  pomocą  kart  do  głosowania  oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem.

Mecenas  J.  SZCZEPANIAK  przytoczył  treść  orzeczenia  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego
z 1994 roku (załącznik nr 20), które jednak można stosować do sytuacji obecnej. Wyjaśnił, że to 
orzeczenie  wskazuje,  że  podjęcie  w  takim  trybie,  jak  proponowała  pani  radna,  uchwały,  czyli
w trybie innym, niż przewiduje ustawa – przez podniesienie ręki, może być dotknięta nieważnością.

Radny K. WĘŻYK zapytał, dlaczego sprawa nie została poruszona podczas ostatniej nadzwyczajnej 
sesji, kiedy to przeprowadzone zostało głosowanie imienne.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  wtedy  nie  pojawiły  się  wątpliwości 
związane z umocowaniem prawnym głosowania imiennego.

Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że głosowanie imienne, które odbyło się na XXIII 
sesji RMZ, skłoniło Go do zainteresowania się tym tematem.

Radna E. KRZEWINA powiedziała, że radni nie powinni się wstydzić głosując za lub przeciw. To 
identyfikacja każdego radnego.

Radny A. MIĘSOK wyjaśnił, że art. 14 ustawy mówi o podejmowaniu uchwał zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym. A głosowanie imienne jest jawnym.

Mecenas  J.  SZCZEPANIAK wyjaśnił,  że  nie  ma  przeciwwskazań,  aby  każdy,  kto  chce,  podał 
podczas głosowania swoje imię i nazwisko. Sprzeczne z prawem, w tym przypadku, jest narzucanie 
każdemu radnemu obowiązku głosowania imiennego.

Radny A.  MIĘSOK wyjaśnił,  że  rada wypowiedziała  się  w głosowaniu,  w jakim trybie  będzie 
głosować nad projektem uchwały.
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Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Pilarskiego 
o zamknięcie dyskusji.

W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania kart 
do głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił formułę głosowania. Karty do głosowania 
opatrzone są imieniem i nazwiskiem oraz trzema wariantami: głos za, przeciw, wstrzymujący się. 
Głosowanie odbędzie  się  poprzez postawienie  znaku „X” przy wybranym wariancie.  Następnie 
karty zostaną policzone. Jeżeli radny nie chce brać udziału w głosowaniu, nie oddaje karty. Karty 
będą stanowiły załącznik do protokołu.

Radny A. MIĘSOK zauważył, że radni podczas głosowania powinni jeszcze głośno wypowiedzieć 
się w jaki sposób głosują.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  jeżeli  ktoś  wykaże  taką  wolę,  to 
oczywiście może, ale nie musi.

Radni głosowali:
Głos  za: Marek  Hiliński,  Elżbieta  Krzewina,  Tomasz  Kupis,  Katarzyna  Kupis-Wojciechowska, 
Andrzej  Mięsok,  Bożena  Palmowska,  Stefan  Pelikan,  Stanisław  Skupiński,  Zdzisław  Sobczak, 
Jerzy Sokół, Ewa Steglińska-Maciak, Beata Świątczak, Krzysztof Wężyk (13),
Głos  przeciw: Mariusz  Forfecki,  Mirosław  Gajda,  Agata  Grzelak-Makowczyńska,  Grzegorz 
Maciński, Michał Pilarski, Marek Sencerek, Zbigniew Zapart, Justyna Zielińska (8).
Głos wstrzymujący się: - (0);
Nie brali udziału w glosowaniu: Aleksander Frach, Jarosław Komorowski (2).

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 21

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIV/228/12  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr  XXIII/222/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia 
kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 7
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Radny M.  HILIŃSKI  oraz  radny  T.  KUPIS  mówili  o  ważnej  roli  organizacji  pozarządowych,
o bezinteresowności ludzi tam pracujących. Podziękowali autorom dokumentu za przygotowanie 
opracowania.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 
poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania  z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2011 r.

W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie przyjęto.
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Pkt 8
Informacja na temat przebiegu "Akcji zima", analiza jej kosztów i realizacji zadań

Materiał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

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

Pkt 9
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz

Materiał stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 
poddał pod głosowanie przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz.

W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, informację przyjęto.

Pkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:

01  kwietnia -  brał  udział  w  Zgierskich  Spotkaniach  Wielkanocnych  oraz  w  spotkaniu 
wielkanocnym w UMZ;
03  kwietnia -   brał  udział  w  Zgierskim  Klubie  Sportowym  „Włókniarz”  z  działaczami
i zawodnikami;
12 kwietnia - brał udział w XXIII nadzwyczajnej sesji RMZ;
13 kwietnia - brał udział w Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza;
16 kwietnia -  uczestniczył  w próbie do spektaklu z okazji  Dnia Dziecka w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zgierzu,
18 i 25 kwietnia - brał udział w pierwszym posiedzeniu (w dwóch częściach) II kadencji Rady 
Osiedla Kurak.

Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
● Pismo Towarzystwa Przyjaciół Zgierza dot. podziękowań za przyznanie Medali VII Wieków 

Zgierza;
● Pismo p.  L.  B. Dąbskiego w sprawie podziękowań za uhonorowanie ks.  T.  Isakowicza-

Zaleskiego tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”;
● Pismo  TV  Kablowej  Centrum  w  sprawie  podziękowań  za  uhonorowanie  tytułem 

honorowym „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
● Pismo  radnej  J.  Zielińskiej  dot.  wystąpienia  z  Platformy  Obywatelskiej  oraz  z  Klubu 

Radnych PO;
● Pismo  z  Prokuratury  Rejonowej  w  Zgierzu  dot.  prośby  o  przygotowanie  określonych 

dokumentów w związku z toczącym się postępowaniem,
● Pismo  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Zgierzu  dot.  informacji  o  obecności  radnego

M. Pilarskiego w kolejnych, wymienionych sesjach RMZ;
● Pismo Kola  PSL –  wniosek  o  podjęcie  czynności  w celu  unieważnienia  decyzji  z  dnia

05  grudnia  211  r.  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia 
budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Zgierzu;

● Pismo Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu w sprawie dokonania podziału nieruchomości 
i przekazania jej części na rzecz szkoły,

● Pismo p.  B.  Leszczyńskiej,  mieszkanki  Zgierza,  dot.  zaklejania  nekrologów  na  słupach 
ogłoszeniowych,
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● Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie przeprowadzonej kontroli.

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

Pkt 11
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza w prac w okresie pomiędzy sesjami stanowi załącznik
nr 25 do protokołu.

W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza.

W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.

Pkt 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Prezydent Miasta  Zgierza I.  WIECZOREK wyjaśnia  sprawę budowy ulicy Zawiszy.  Wyłoniony
w przetargu wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót. Miasto podjęło odpowiednie kroki. 
Umowa została zerwana, kary umowne zostały naliczone. W dniu 17 kwietnia został ogłoszony 
kolejny przetarg. 09 maja odbędzie się otwarcie ofert.

Z-ca  Prezydenta  G.  LEŚNIEWICZ  radnemu  Hilińskiemu,  odnośnie  przygotowania  Miasta  do 
realizacji znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami, wyjaśnił, że został powołany specjalny 
zespół, który już przedstawił wnioski Prezydentowi Miasta Zgierza. W sprawie budynku na rogu ul. 
Długiej – Narutowicza powiedział, że jest w trakcie rozmów z Konserwatorem Zabytków. Dodał, że 
tymczasowo, rozważana jest także koncepcja zasłonięcia budynku w pasie drogowym. W temacie 
możliwości  odpracowywania  długu  za  zaległości  czynszowe na  rzecz  Miasta,  Z-ca  Prezydenta 
powiedział,  że trwają prace,  trzeba jednak pamiętać o tym, że to jest  nie tylko kwestia zapłaty
za  roboczogodzinę,  ale  także  ubezpieczenie,  wyposażenie,  przeszkolenie  dłużników. 
Pierwszorzędną w tej sprawie kwestią, jest zapobieżenie powstawania kolejnych zadłużeń.

Prezes  WodKan  P.  KARASIEWICZ odnośnie  projektu  unijnego,  powiedział,  że  projekt  został 
zakończony 31 grudnia 2011 roku. Wszystkie kontrole przebiegły pomyślnie. Żadnych uchybień nie 
stwierdzono.

Z-ca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  odpowiedziała  na  pytania  radnego  T.  Kupisa.  Powiedziała,
że  odbyło  się  już  wiele  spotkań  z  inwestorami  i  władzami  miasta  Łodzi  w  temacie  S14.  Jest 
przygotowywana informacja dla Rady Miasta i jednostek pomocniczych w tej sprawie. Odnośnie 
zaśmieconego  fragmentu  Placu  Kilińskiego,  zadeklarowała,  że  będzie  posprzątany.  Barierki  na
ul.  Dygasińskiego zagrażały bezpieczeństwo ruchu i dlatego zostały zdemontowane.  Na pytanie 
mieszkańca, pana Janusza Badyny, powiedziała, że Miasta nie stać na wybudowanie i utrzymanie 
(ok. 12 – 15 tys. zł miesięcznie) Orlika. Dodała, że koncepcja odwodnienia terenu Proboszczewic – 
kolektora  sanitarnego  i  deszczowego,  została  zlecona  do  wykonania.  Opracowanie  będzie 
podstawą, aby rozwiązać problem wód opadowych na osiedlu.

Radny T. KUPIS zapytał, w jakim czasie zostanie posprzątana nieruchomość na Placu Kilińskiego? 
Odnośnie mostu na ul. Dygasińskiego, zapytał, czy jego użytkowanie jest bezpieczne?

Z-ca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że w sprawie barierki, odpowiedź zostanie udzielona 
na  piśmie.  W temacie  zanieczyszczonej  nieruchomości,  wyjaśniła,  że  do  tej  pory  toczyło  się 
postępowanie w sprawie ustalenia jej właściciela. Kiedy jeszcze był zameldowany w Zgierzu, został 
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wezwany do posprzątania terenu. Od jakiegoś czasu osoba ta nie ma stałego miejsca zameldowania 
i nie mieszka w Zgierzu. Miasto wystąpiło o ustalenie kuratora zastępczego. Dopiero w chwili jego 
uzyskania, można będzie wejść na teren posesji.

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

Pkt 13
Zapytania i wolne wnioski

Radna  E.  KRZEWINA odczytała  odpowiedź  na  interpelację  w  sprawie  braku  udziału  Zgierza
w  Targach  Turystycznych.  W piśmie  wyjaśnia  się,  że  Miasto  nie  dostało  zaproszenia.  Radna 
zauważyła,  że  w  UMZ  funkcjonuje  Wydział  Promocji  Miasta  i  to  on  powinien  zabiegać
o możliwość pokazania naszych atutów, na szerokim forum.

Prezydent Miasta I. WIECZOREK wyjaśniła, że Miasto bierze udział w wielu imprezach. Nie ma 
jednak fizycznej możliwości, aby uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zgłosił zastrzeżenia co do uwagi 
mecenasa dot. głosowania imiennego. Zauważył, że w wielu miastach (m. in. w Łodzi) zakupiono 
aparaturę do głosowania imiennego. Czyżby to znaczyło, że działają niezgodnie z prawem?

Mecenas  J.  SZCZEPANIAK  wyjaśnił,  że  kierował  się  przepisami  ustawy.  To,  o  czym  mówił 
Przewodniczący Urbanowski, to zwyczaj. W świetle prawa polskiego, zwyczaj nie jest prawem.

Radny Z. ZAPART zapytał, czy powróciła sprawa inwestycji prokuratury na boisku Zespołu Szkół 
Nr 1?

Z-ca  Prezydenta  B.  KAPUSTA powiedziała,  że  decyzja  dot.  lokalizacji  budynku  Prokuratury 
Rejonowej  na  boisku   Zespołu  Szkół  Nr  1  została  uchylona  przez  Samorządowe  Kolegium 
Odwoławcze.  Wniosek  Prokuratury  został  poprawiony  i  w  tej  chwili  toczy  się  postępowanie 
administracyjne w celu wydania decyzji. Najprawdopodobniej będzie to decyzja pozytywna.

Radny M. HILIŃSKI dodał, że z zasłyszanych informacji wynika, że Prokuratura Rejonowa ma 
zostać przeniesiona do Głowna.

Prezydent I.  WIECZOREK powiedziała, że rozmawiała z Panią Prezes i  nie padło stwierdzenie
o planach przeniesienia Prokuratury do Głowna. Wiadomo jednak, że Starostwo Powiatowe szuka 
także innego miejsca dla usytuowania tego budynku.

Członek Zarządu MPGK M. KOLENDA odnośnie tematu barierki na ul. Dygasińskiego, zauważył, 
że  problem  można  rozwiązać  poprzez  postawienie  dwóch  barierek  przy  wjeździe  na  wiadukt
i ograniczyć w ten sposób szerokość pojazdów, np. do 2 m, jednocześnie z ograniczeniem tonażu
i kierunkiem ruchu (jeden wjeżdża, drugi wyjeżdża).

Pkt 14
Zamknięcie obrad sesji

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

                Protokołowała
      Katarzyna Kołodziejska
   Biuro Rady Miasta Zgierza
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