Protokół Nr XXV/12
XXV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 maja 2012 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 09.00 do godz. 14.40
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. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel
Miasta Zgierza".
3. Wręczenie nagrody uczestniczce Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
"Ośmiu wspaniałych".
4. Uwagi do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
b) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu
przy ulicy Łęczyckiej 24A na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej,
c) 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,
d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.:”AkcjaSegregacja” finansowanego ze środków Rekopol Organizacja Odzysku S. A.,
e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
g) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,
h) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.
9. Informacja na temat utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta Zgierza, w oparciu
o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz
wytyczne ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10.Informacja na temat przygotowań do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizowanego przez jednostki organizacyjne miasta Zgierza.
11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
14.Zapytania i wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
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Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXV 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.
Pkt 2
Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza"
oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/215/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2012 r., tytuł "Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza" otrzymał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/214/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2012 r., tytuły honorowe
"Zasłużony dla Miasta Zgierza" otrzymali Stowarzyszenie TV Kablowej Zgierz, Grzegorz
Krysiak oraz ZHP Hufiec Zgierz.
Gratulacje odznaczonym złożyli Prezydent Miasta Zgierza I. Wieczorek, Zastępca Prezydenta
G. Leśniewicz oraz Przewodniczący RMZ J. Komorowski.
Głos zabrał ksiądz T. ISAKOWICZ-ZALESKI dziękując za to wyróżnienie. Mówił o srebrnym
jubileuszu Fundacji im. Brata Alberta oraz o roli, którą odgrywa tradycja i kultura kresowa w Jego
życiu. Podziękował także mieszkańcom i samorządowi za wspieranie osób niepełnosprawnych.
Głos zabrał także wyróżniony G. KRYSIAK dziękując za przyznanie tytułu honorowego. Dodał,
że ten tytuł należy się wszystkim piłkarzom, z którymi wspólnie grał w barwach Zgierza.
Prezes TV Centrum A. ZAJĄC podziękował za odznaczenie. Mówił o historii telewizji kablowej.
Podziękował członkom i sympatykom telewizji, dzięki którym stowarzyszenie nadal funkcjonuje.
Przedstawicielka ZHP podziękowała za wyróżnienie Hufca. Mówiła o roli harcerstwa, wartościach
którymi się kierują, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, ale także osób chorych
i potrzebujących. Wspomniała także o tegorocznym jubileuszu ZHP.
Pkt 3
Wręczenie nagrody uczestniczce Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
"Ośmiu wspaniałych"
Przewodnicząca J. DUDZIK zabrała głos przedstawiając cel konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, czyli
promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego
otoczenia. Konkurs promuje młodych ludzi mających wielką wrażliwość na potrzeby drugiego,
często słabszego człowieka.
Radny Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza M. ŚWIĘTOSŁAWSKI odczytał protokół z posiedzenia
Komisji Konkursowej. Przedstawił sylwetkę uczestniczki Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych" Natalii Durki, uczennicy Gimnazjum Nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Zgierzu. Natalia aktywnie działa w Straży dla Zwierząt w okręgu łódzkim,
głównie opiekuje się zwierzętami ale wykonuje także prace biurowe. Wśród uczniów swojej szkoły
zorganizowała zbiórkę karmy dla zwierząt, wspomagając działalność Schroniska w Głownie.
Sprawdziła się także jako prowadząca szkolenia dla pracowników Straży dla Zwierząt na temat
opieki nad końmi oraz sposobów interwencji w nagłych przypadkach. Z dużym oddaniem
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i zaangażowaniem poświęcała swój czas bezdomnym zwierzętom, często udzielając im schronienia
i otaczając opieką w swoim domu przed przekazaniem ich do Straży. Swoją wrażliwością na losy
zwierząt zaraża rówieśników, starając się tym samym propagować pozytywne zachowania
w stosunku do wszystkich żywych stworzeń.
Nagrodę i kwiaty Natalii Durce oraz Jej nauczycielce, za opiekę nad laureatką i zaangażowanie
w zgierskie eliminacje konkursu pani Monice Kowalczyk, wręczyli Z-ca Prezydenta
G. Leśniewicz oraz Przewodniczący RMZ J. Komorowski.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wspomniał o inicjatywie Fundacji Twórczy – Aktywni
(załącznik nr 2).
Głos zabrała K. MIŻYŃSKA Kierownik CKD. Mówiła o działaniach podejmowanych przez dzieci
i młodzież z okazji Tygodnia J. Korczaka. Wspomniała o dziecięcym parlamencie, który obradował
na sali obrad UMZ, o wynikach ich pracy, które dzisiaj można tu podziwiać. Pani Miżyńska
zaprosiła na organizowany w Parku Miejskim, Dzień Dziecka. Powiedziała także o planowanej
zbiórce darów na rzecz uchodźców przebywających w ośrodku w Grotnikach.
Pełnomocnik ds. Młodzieży R. MALINOWSKA przedstawiła inicjatywę Młodzieżowej Rady
Miasta Zgierza. Młodzież przygotowała zestawy pytań do radnych Rady Miasta Zgierza.
Radni odpowiadali na pytania dotyczące m. in. możliwości funkcjonowania kina w Zgierzu,
organizacji koncertów, prowadzenia imprez, przeprowadzenia badań dot. zapotrzebowania
na kulturę w Zgierzu, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój placówek kultury w Zgierzu,
innowacyjnych, nowatorskich metod kształcenia, form pomocy osobom dotkniętym problemem
bezdomności i przemocy w rodzinie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI na ręce Dyrektor SP Nr 12 wręczył puchary - nagrody
zdobyte w konkursie pn. "Bieg ku Słońcu", który odbywa się pod patronatem Przewodniczącego
RMZ.
Radny J. SOKÓŁ, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta
Zgierza poprosił o 5 minut przerwy na zwołanie posiedzenia Komisji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 4
Uwagi do porządku obrad
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK w imieniu Klubu Radnych PO wycofał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ, na podstawie
wniosku Komisji nr 14 (załącznik nr 4) zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji,
w pkt 8) ppkt g) projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego
dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji,
projekty uchwał w sprawach:
•

zmiany uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta Zgierza - w pkt 8) ppkt i),

W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmianę wprowadzono.
•

wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu - w pkt
8) ppkt j),

W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmianę wprowadzono.
•

wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu - w pkt
8) ppkt k),

W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 2, zmianę wprowadzono.
•

wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu - w pkt
8) ppkt l),

W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2, zmianę wprowadzono.
•

wstąpienia w skład Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu - w pkt 8) ppkt m).

W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 2, zmianę wprowadzono.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel
Miasta Zgierza".
3. Wręczenie nagrody uczestniczce Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
"Ośmiu wspaniałych".
4. Uwagi do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
b) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu
przy ulicy Łęczyckiej 24A na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej,
c) 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,
d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.:”AkcjaSegregacja” finansowanego ze środków Rekopol Organizacja Odzysku S. A.,
e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
g) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dalszego funkcjonowania
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Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu,
h) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r,
i) zmiany uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta Zgierza,
j) w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej
w Zgierzu,
k) w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej
w Zgierzu,
l) w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej
w Zgierzu,
m) wstąpienia w skład Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
9. Informacja na temat utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta Zgierza, w oparciu
o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz
wytyczne ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Informacja na temat przygotowań do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizowanego przez jednostki organizacyjne miasta Zgierza.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 5
Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji
W związku z brakiem uwag dot. protokołów Nr XXIII/12 z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Zgierza z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz Nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
26 kwietnia 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie
w. w.:
Protokół Nr XXIII/12 - głosowano: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Protokół Nr XXIV/12 - głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Prowadzenie obrad sesji przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelacje w sprawach: dwutygodnika ITZ
(podpisywania artykułów imieniem i nazwiskiem autora, publikacji artykułów dotykających
problemów Zgierza autorstwa radnych RMZ, czasu drukowania artykułów); przygotowania
informacji o najbardziej szpecących miasto ruderach na głównych i tranzytowych ulicach miasta
wraz z opisem ich stanu własnościowo-prawnego i ew. planach ich likwidacji; kontroli produkcji
asfaltu na osiedlu Chełmy; ustosunkowania się merytorycznego wydziału UMZ do uwag
dotyczących 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” przedłożonych we wniosku do Wojewody Łódzkiego o wszczęcie
postępowania w tej sprawie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI odniósł się do wypowiedzi
Prezydenta Stanów Zjednoczonych B. Obamy dot. "polskich obozów śmierci" - poprosił władze
miasta o interwencję w tej sprawie w Ambasadzie USA.
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Radny M. PILARSKI zaproponował, aby w przerwie sesji, Przewodniczący Zarządu
H. Urbanowski wspólnie z Przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich M. Hilińskim
wypracowali stanowisko w tej sprawie, które następnie Rada Miasta może przyjąć w drodze
uchwały.
Radny A. MIĘSOK złożył interpelację w sprawie przeprowadzonego naboru na redaktora
naczelnego ITZ (załącznik nr 5) oraz, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła i swoim, złożył
interpelację dot. terminu wprowadzenia pod obrady RMZ projektu uchwały w sprawie zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza”(załącznik
nr 6).
Radna B. PALMOWSKA zadała pytania dot. strefy kibica, realizacji inwestycji ul. Witosa oraz
naprawy ubytków na ul. Rembowskiego (załącznik nr 7)
Radna J. ZIELIŃSKA złożyła interpelację w sprawie przyszłości kultury zwracając uwagę na
przebieg spotkania dot. kultury w Zgierzu, które odbyło się 15 maja w Parku Kulturowym Miasto
Tkaczy oraz postawy p. P. Kowalczyka, który szykanuje miasto wyrażając krzywdzące opinie na
temat zgierskiej kultury (załącznik nr 8).
Radny T. KUPIS złożył interpelację dot. barierki ograniczającej na ul. Dygasińskiego niegospodarności Prezydenta Miasta Zgierza w tej sprawie (załącznik nr 9).
Radny J. SOKÓŁ w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła oraz radnego A. Mięsoka, złożył
interpelację do Prezydent Miasta Zgierza oraz do Komisji Rewizyjnej RMZ w sprawie zgłoszenia
do Rejestru Korzyści informacji o członkostwie Pani Prezydent w radach nadzorczych spółek
miejskich oraz udziału w sponsorowanym przez firmę wyjeździe do Austrii (załącznik nr 10).
Radny K. WĘŻYK złożył interpelacje w sprawach utwardzenia ul. Jagiełły, naprawy nawierzchni
ul. Długiej, informacji o zakresie prac remontowych wykonanych w placówkach oświatowych,
oznakowania ścieżki rowerowej na ul. Tuwima i ul. Staffa, informacji o przebiegu konkursu ofert
zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Zawiszy z ulicami przyległymi”, informacji o planach
zagospodarowania terenu za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, zamontowanie oświetlenia
na ul. Owsianej (załącznik nr 11).
Radny M. SENCEREK poruszył temat niebezpieczeństwa jakie wiąże się z przejazdem kolejowym
przy ul. Bazylijskiej. Poprosił o wykonanie remontu fragmentu ulicy Bazylijskiej prowadzącego do
torów kolejowych.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA w imieniu Rady Osiedla poprosiła
o zainstalowanie lampy oświetleniowej na ul. Witkacego, zwrócenie się do administratora
o naprawę parkanu cmentarza na ul. Parzęczewskiej, wyrównanie płyt chodnikowych na
ul. Gałczyńskiego (załącznik nr 12).
Pkt 7
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ mówiła o niezabezpieczonych przejściach kolejowych i potrzebie
wykonania ich przeglądu.
Mieszkanka KAZIMIERCZAK poruszyła temat fatalnego stanu ul. Jedlickiej i braku reakcji władz
miasta na wielokrotne prośby i wnioski mieszkańców o wykonanie nawierzchni tejże ulicy.
Poprosiła o pisemną odpowiedź w związku z tematem swojego wystąpienia.
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Przedstawicielka Stowarzyszenia Handlowców Targowiska Miejskiego „Aleksandrowska”
A. LASZCZOWSKA zaprosiła władze miasta oraz radnych na Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 czerwca br. o godz. 18.00 w budynku Centrum
Obywatelskiego w Zgierzu, przy ul. Długiej 29A (załącznik nr 13).
Mieszkanka J. PODWYSOCKA prezes Fundacji Twórczy-Aktywni, zapytała dlaczego radni RMZ
oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych nie podają swoich adresów mailowych na stronie
internetowej UMZ, co znacznie ułatwiłoby kontakt i dialog mieszkańców z władzami miasta.
Mieszkanka M. MARKOWSKA przekazała informację, iż decyzją Regionalnej Komisji
Orzekającej, postępowanie w sprawie umów zawartych przez placówki oświatowe z firmą REUS,
zostało umorzone. Zapytała, „co dalej”?
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK poprosił o przedstawienie „zarysu gospodarki śmieciowej”
w mieście Zgierzu.
Prowadzenie obrad sesji przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach na zwołanie posiedzenia
Komisji Statutowo-Prawnej RMZ oraz Komisji Spraw Obywatelskich RMZ.
Po przerwie.
Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach
Pkt 6 a
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – projekt uchwały omówił Z-ca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 14).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 8 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”,
b) w załączniku do uchwały, postawić spację pomiędzy wyrazem: „zawarte” i wyrazem: „w”,
c) w załączniku do uchwały, w § 1, w wierszu drugim, wykreślić wyrazy: „z 1933 r.” oraz wyrazy:
„z 1990 r. Nr 34, poz. 198”,
d) w załączniku do uchwały, w § 1, w wierszu dziesiątym, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać
przecinek, spację oraz wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”,
e) w załączniku do uchwały, w § 1, w wierszu jedenastym, skreślić wyrazy: „z 2009 r.”,
f) w załączniku do uchwały, na końcu § 1 postawić kropkę.,
g) w załączniku do uchwały, w § 3 ust. 4 pkt b, po wyrazie: „trybem” dodać wyraz: „określonym”,
h) w załączniku do uchwały, w § 5, wykreślić wyrazy: „z 2011 r.”,
i) w załączniku do uchwały, w § 8, wyrazy: „Postępowania Administracyjnego” 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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/229/12 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto
Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych.
Pkt 6 b
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy
ulicy Łęczyckiej 24A na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz nieodpłatnego
przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej – projekt uchwały omówił Z-ca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Dodał, że w projekcie, w mapce poglądowej wystąpił błąd, wpisana
została ul. P. Skargi, a jest to ul. Kościuszki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 16).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w 8 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”.
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/230/12 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24A na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji
transformatorowej.
Pkt 6 c
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 – projekt uchwały omówił Z-ca
Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 4 i 5 wierszu podstawy prawnej, średniki zamienić na przecinki,
b) w 6 wierszu podstawy prawnej, dodać przecinek po wyrazach: „poz. 1458”,
c) w 8 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”.
d) w § 1, na końcu pkt 1, 2 i 3, zamiast przecinka postawić średnik,
e) w nazwie załącznika wykreślić wyrazy: „Nr 1”, a wyraz: „Uchwały” napisać małą literą.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy są przesłanki, które wskazują, że może
zostać wszczęte postępowanie organu nadzorczego w przypadku podjęcia w. w. uchwały
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Nie ma takich przesłanek - odpowiedział Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ. Dodał, że poprzednia
uchwała, która powierzała spółce prowadzenie „Łaźni” do końca czerwca br., była przedmiotem
kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego. Uchwała jest w obiegu prawnym, w związku
z tym należy przyjąć, że takie działania są zgodne z prawem.
Radny Z. ZAPART zapytał, czy okres powierzenia Spółce MPGK utrzymania Łaźni Miejskiej jest
nieograniczony?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ odpowiedział, że tak. Powierzenie dotyczy okresu
bezterminowego.
W związku z brakiem kolejnych 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 XXV/231/12 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.
Pkt 6 d
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.:”AkcjaSegregacja” finansowanego ze środków Rekopol Organizacja Odzysku S. A. – projekt uchwały
omówił Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”.
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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/232/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: ”Akcja-Segregacja” finansowanego
ze środków Rekopol Organizacja Odzysku S. A.
Pkt 6 e
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych –
projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”,
b) w § 6 pkt 2, wykreślić wyrazy: „w kwocie”.

9

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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/233/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych.
Pkt 6 f
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038 – projekt uchwały wraz
z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”.
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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/234/12 w sprawie
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

zmian w Wieloletniej

Pkt 6 g
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dalszego funkcjonowania
Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu – projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ J. Sokół.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zauważył, że zakres i profil prowadzonych zajęć od
wielu lat się nie zmienia. Należy przyjrzeć się tej sprawie i dokonać stosownej analizy.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zwrócił uwagę, że organem prowadzącym MDK jest powiat.
Dodał, że sprawa przejęcia prowadzenia MDK przez miasto, jest póki co, nieaktualna.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zrelacjonowała przebieg posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji RMZ na której pojawili się dyrekcja, pracownicy, dzieci uczestniczące w zajęcia domu
kultury i ich rodzice. Powiedziała, że nie należało do przyjemnych słuchanie gorzkich słów jakie
padały pod adresem organu prowadzącego dom kultury. Dodała, że stanowisko przyjęte przez
Komisję ma tylko na celu wyrażenie wsparcia i uznania dla działalności MDK.
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że jeszcze przed posiedzeniem KOKSiR, władze miasta
spotkały się z dyrekcją i pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury i decyzje o ewentualnym
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przejęciu, pozostawili im. Jaka jest decyzja, wszyscy wiedzą. Prowadzenie MDK-u nie stanie się
faktem, bez zgody pracowników i dyrekcji domu kultury.
Radny Z. ZAPART złożył wniosek formalny o wykreślenie drugiego akapitu ze stanowiska
stanowiącego załącznik do projektu uchwały dot. apelu do władz powiatu o zabezpieczenie
funkcjonowania MDK. Ta część jest już nieaktualna, ponieważ władze powiatu podjęły już decyzję
o prowadzeniu MDK i obcięciu budżetu.
Radny M. PILARSKI nie zgodził się z wnioskiem radnego Zaparta. Chodzi o to, aby Starosta
znalazł środki, a MDK funkcjonował w takiej formie jak do tej pory. Powiedział, że tym
stanowiskiem, Rada Miasta apeluje o podjęcie działań w tym celu. Zgłosił wniosek formalny
o pozostawienie tego zapisu.
Przewodniczący KOKSiR J. SOKÓŁ powiedział, że KOKSiR RMZ przyjęła projekt uchwały
w przedstawionej wersji.
Radny Z. ZAPART wyjaśnił raz jeszcze, że władze powiatu już podjęły decyzję i publicznie
przedstawiły koncepcję prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury. Dodaje, że ten zapis
to wchodzenie w kompetencje władz powiatu.
Radny M. PILARSKI nie zgodził się z opinią radnego Z. Zaparta. Powiedział, że nie zachodzi
tu żaden spór kompetencyjny. Podtrzymał swój wniosek.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Pilarskiego.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 2, wstrzym. - 1, wniosek podjęto. Treść projektu pozostała bez
zmian.
Głosowanie nad wnioskiem radnego Z. Zaparta jest bezzasadne.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/235/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miasta Zgierza dotyczącego dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury
w Zgierzu.
Pkt 6 h
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 – projekt uchwały omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Poinformował, że w planie pracy znajduje się jeden
temat zgłoszony przez władze wykonawcze. Powiedział też, że z Miejskiego Koła PSL wpłynęły
propozycje tematów. Jednakże, decyzją Konwentu Przewodniczącego ustalono, że nie zostaną one
wprowadzone do projektu uchwały
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”,
b) w załączniku do uchwały, w tabeli określającej termin przygotowania materiałów, uzupełnić daty.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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Radny A. MIĘSOK zgłosił propozycje do planu pracy. W sierpniu zaproponował temat - „Podjęcie
uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta
Zgierza”; we wrześniu - „Podjęcie uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2012 – 2016 z perspektywą na lata
2017 – 2021 oraz Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz”; w październiku „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac Zespołu d/s monitorowana i realizacji Strategii
Miasta Zgierza na lata 2008 – 2015”.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że propozycje radnego A. Mięsoka są
tożsame z tematami zaproponowanymi przez Miejskie Koło PSL w Zgierzu, których nie
wprowadzono do projektu decyzją, która zapadła podczas Konwentu Przewodniczącego RMZ.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ poprosi, aby Rada Miasta Zgierza nie narzucała terminów
podjęcia uchwał w sprawach dot. ochrony środowiska. Fundamentalne, w określeniu terminu
podjęcia tychże uchwał, będą decyzje Sejmiku Województwa. Prosi więc o nieuwzględnianie
w planie pracy, tematu zaproponowanego na wrzesień 2012 r.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że jako radny, wyraża swoje zdziwienie dla
tematu zaproponowanego na sierpień. Prezydent doskonale wie i sam powinien decydować
o zadaniach i kierunkach działań.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wpisanie propozycji
przedstawionej przez radnego A. Mięsoka na sierpień 2012.
W głosowaniu: za - 11, przeciw - 2, wstrzym. - 5, temat wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wpisanie propozycji
przedstawionej przez radnego A. Mięsoka na wrzesień 2012.
W głosowaniu: za - 11, przeciw - 4, wstrzym. - 3, temat wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wpisanie propozycji
przedstawionej przez radnego A. Mięsoka na październik 2012.
W głosowaniu: za - 11, przeciw - 2, wstrzym. - 5, temat wprowadzono.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w celu uzupełnienia załącznika do projektu uchwały
poprosił o podanie, kto opracowuje temat i termin przygotowania materiałów.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że na tym etapie, władze miasta nie czują się
kompetentne do przygotowania projektu uchwały na sierpień. Kierunki działania prezydenta są
znane Prezydentowi.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że „organ stanowiący ma za zadanie kontrolować jak i nakreślać
kierunki działania prezydenta, to jest kompetencja rady miasta”.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że w związku z tym, projekt uchwały na sierpień
przygotowuje Rady Miasta Zgierza.
Radny A. MIĘSOK powtórzył, że tak, jest to kompetencja Rady Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o określenie terminu przygotowania
materiałów.
Radny M. PILARSKI zauważył, że zgodnie ze Statutem, to termin 7 dni przed sesją.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o podanie, kto i kiedy ma przygotować materiał
na wrzesień 2012 r.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że to Prezydent Miasta musi określić termin, ponieważ to on będzie
autorem.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział: „Prezydent prawdopodobnie złoży wniosek
o zmianę tego planu pracy, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie wywiązać się w tym terminie
z takiego zapisu planu pracy”.
Radny M. PILARSKI zauważył, że nie można wpisać w rubrykę jako, przygotowującego materiał,
Prezydenta Miasta Zgierza, ponieważ Z-ca Prezydenta wyraźnie określił, że przygotowanie
dokumentów, w tym terminie, nie jest możliwe.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że „jedyne, co mogę przygotować, to wniosek
o zmianę porządku obrad w tym zakresie i taki wniosek na pewno przygotuję – w terminie
siedmiodniowym przed sesją”.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że temat na wrzesień przygotowuje Prezydent Miasta Zgierza.
Na październik również Prezydent Miasta Zgierza na siedem dni przed sesją.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 4, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/236/12 w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012.
Pkt 6 i
zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza – projekt uchwały omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „Nr 217, poz. 1281” dodać przecinek, spację oraz
wyrazy: „z 2012 r. poz. 567”.
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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/237/12 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10
Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 6 j
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu – projekt
uchwały (Nr skargi RM.1510.1.2012) omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Termin
wskazano na dzień 28 czerwca 2012 r.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu.
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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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/238/12 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu.
Pkt 6 k
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu – projekt
uchwały (Nr skargi RM.1510.2.2012) omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Termin
wskazano na dzień 28 czerwca 2012 r.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/239/12 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu.
Pkt 6 j
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu – projekt
uchwały (Nr skargi RM.1510.3.2012) omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Termin
wskazano na dzień 28 czerwca 2012 r.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/240/12 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu.
Pkt 6 m
wstąpienia w skład Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu – projekt uchwały omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXV/241/12 w sprawie wstąpienia w skład Rady
Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
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Pkt 9
Informacja na temat utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta Zgierza, w oparciu
o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wytyczne
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Materiał przedstawiony przez Straż Miejską stanowi załącznik nr 24.
Materiał przedstawiony przez Wydział Infrastruktury UMZ stanowi załącznik nr 25.
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI mówiąc, że jest to
bardzo istotny temat. Powiedział, że Rada Osiedla ma wiele propozycji w kwestii utrzymania
porządku i czystości na terenie miasta. Zaproponował np. aby rady osiedli brały udział
w „odbiorze” ulic po przeprowadzonej akcji pozimowego sprzątania. Przypomniał także składaną
wcześniej propozycję podziału miasta na rejony. Zauważył, że akcja sprzątania ulic, która odbywa
się tylko raz w roku, to działanie niedopuszczalne. Zmiana systemu poprawi wygląd miasta.
Zaproponował również wprowadzenie konkursów czystości, konkursów na najładniejszy balkon,
itp.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK podziękowała za propozycje i zachęciła do współpracy.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI dodał, iż Komisja Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej RMZ chętnie podejmie współpracę w tej kwestii.
Radny T. KUPIS zaprosił wszystkich zainteresowanych na posiedzenia KGKiM. Zapytał,
co z terenami, które nie są objęte harmonogramem prac sprzątania po zimie? Czy spółka miejska
MPGK, nie mogłaby przejąć wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości? Mówił także o zbyt małej ilości koszy na śmieci, znajdujących się na terenie Zgierza.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury UMZ A. KWIATKOWSKI wyjaśnił, że ulice nieobjęte
harmonogramem, są sprzątane ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie. Wydział reaguje
na zgłoszenia mieszkańców.
Radny S. SKUPIŃSKI przedstawił problem, który pojawił się w związku ze sprzedażą owoców
miękkich przy Polo Markecie. Sprzedający pozostawiają po sobie bałagan. Poza tym, część
handlujących nie ma do tego uprawnień, ponieważ nie przystąpiła do organizowanego przez UMZ
przetargu. Radny poprosił o interwencję Straży Miejskiej.
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ mówi, że ta sprawa była już poruszona przez radnego na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ. Dodał, że radny uzyskał
zapewnienie Z-cy Komendanta Straży Miejskiej o podejmowaniu interwencji w sprawie utrzymania
czystości i porządku.
Radny T. KUPIS ponownie zwrócił uwagę na niezadowalający stan porządku i czystości na terenie
miasta. Mówi, że należy dokonać analizy i opracować stosowny program.
Członek Zarządu Spółki MPGK M. KOLENDA zauważył, że wszystkie ulice, które zostały spółce
zlecone do posprzątania, zostały uporządkowane. Szereg dróg było sprzątanych już w marcu.
Dodał, że ustalenie zakresu zlecanych działań, leży w kompetencji władz miasta. W tej chwili,
spółka otrzymała szereg zleceń na koszenie trawy. Pan M. KOLENDA mówił o dużych kosztach
związanych z utrzymaniem czystości. Znaczna część środków pieniężnych przeznaczanych jest na
porządkowanie wysepek ekologicznych. Jest to poważny problem. Trzeba uczulić w tej sprawie
mieszkańców.
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Radny T. KUPIS mówił o potrzebie uprzątnięcia nieruchomości na Placu Kilińskiego.
Prezydent I. WIECZOREK ponownie tłumaczy, że wspominana nieruchomość, to teren prywatny,
na który nie mogą wejść, bez pozwolenia, żadne służby. Podejmowane były rozmowy
z właścicielami, ale niestety, z ich strony nie ma dobrej woli i chęci współpracy. Dodała,
że w trakcie jest procedura ustalania kuratora dla w. w. miejsca.
W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 10
Informacja na temat przygotowań do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizowanego przez jednostki organizacyjne miasta Zgierza
Materiał przygotowany przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży UMZ stanowi
załącznik nr 26.
Materiał przygotowany przez Wydział Kultury i Sportu UMZ stanowi załącznik nr 27.
Temat przedstawiła Pełnomocnik ds. Młodzieży R. MALINOWSKA.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, ile dzieci będzie brało udział w organizowanych przez miasto
koloniach letnich?
Pełnomocnik ds. Młodzieży R. MALINOWSKA wyjaśniła, że w bieżącym roku, nieco zmienione
zostały kryteria. Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, kryterium dochodowe
ustaliła w wysokości 650 zł na osobę. Pełnomocnik dodała, że 5 zgłoszeń trafiło do Klubu STOP,
10 do MOPS-u, a reszta do szkół. Wszystkie wnioski będą w następnej kolejności weryfikowane
tak, aby zgłoszenia się nie powtarzały. Dodała jeszcze, że ogólna liczba wyjeżdżających to 65
dzieci.
Radna B. PALMOWSKA wspomniała o akcjach organizowanych przez Centrum Kultury Dziecka pogratulowała nowego pomysłu pn. "Osiedlowe akcje na wakacje" oraz „Do startu gotowi” przeznaczonego dla dzieci, które pierwszy raz w tym roku idą do przedszkola.
W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
01 maja – brał udział w wiecu w Pasażu Solidarności w Zgierzu,
03 maja – brał udział w uroczystościach związanych ze świętem Konstytucji 3-Maja,
25 maja – brał udział w Powiatowych Obchodach Dnia Samorządowca,
29 maja – uczestniczył, jako aktor w spektaklu pt. „Królewna Śnieżka i Krasnoludki”
przygotowanego z okazji Dnia Dziecka.
Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
●

Pismo radnego M. Forfeckiego w sprawie zmiany członkostwa w komisjach RMZ,
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Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie uchwał
Nr XXIII/222/12 oraz Nr XXIV/228/12,
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność obu w. w.
uchwał,
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie uchwały
Nr XXII/217/12,
Pismo od Dyrektora MDK oraz Przewodniczącej Rady Rodziców w sprawie planowanego
przejęcia prowadzenie domu kultury przez Miasto,
Pismo Prezydenta Miasta Zgierza dot. uchwały dot. zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach
administracyjnych,
Pismo w sprawie placów zabaw na terenie Zgierza,
Propozycja Sekretarz Miasta do planu pracy RMZ na II półrocze 2012 r.,
Pismo p. I. Antczaka dot. korespondencji z Wojewodą Łódzkim,
Pismo od Stowarzyszenia „Gang Karpiarzy” w sprawie prośby o objęcie patronatem, przez
Przewodniczącego RMZ, zawodów wędkarskich,
Pismo p. J. Badyny w sprawie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie osiedla,
Pismo Koła Miejskiego PSL w Zgierzu w sprawie propozycji do planu pracy RMZ
na II półrocze 2012 r.,
Pismo p. B. Stajudy w sprawie stanu nawierzchni ul. Piłsudskiego,
Pismo p. To. Cajdlera w sprawie zabezpieczenia nagrania z sesji RMZ,
Pismo Prokuratury Rejonowej w sprawie nadesłania uchwały dot. targowiska miejskiego,
Pismo Firmy RedCat w sprawie uwag do studium uwarunkowań,
Pismo od Stowarzyszenia Targowiska Miejskiego „Aleksandrowska” w sprawie
bezprzetargowego wydzierżawienia targowiska na rzecz stowarzyszenia,
Pismo rolników i sprzedawców z targowiska miejskiego przy ul. Aleksandrowskiej
w sprawie zatrzymania procedury bezprzetargowego wydzierżawienia targowiska na rzecz
Stowarzyszenia Targowiska Miejskiego „Aleksandrowska”.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.
Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza w prac w okresie pomiędzy sesjami stanowi załącznik
nr 28 do protokołu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI
poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.
Pkt 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ w odpowiedzi Wiceprzewodniczącemu RMZ Z. Sobczakowi,
wyjaśnił, że redaktora naczelnego ITZ i wszystkich autorów artykułów, obowiązuje prawo prasowe
i Rada Miasta nie ma kompetencji, by ingerować w ich działania.
Pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.
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Pkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA, w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich RMZ
zgłosiła wniosek Komisji nr 15 (załącznik nr 29) w brzmieniu jak niżej:
Komisja Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza zwraca się do Rady Miasta Zgierza
o to, aby Rada zwróciła się z wnioskiem do pani Prezydent o przygotowanie pisma wyrażającego
negatywne stanowisko władz miasta i mieszkańców Zgierza w sprawie skandalicznej wypowiedzi
Prezydenta USA Baracka Obamy.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI poddał pod głosowanie w. w. wniosek KSO RMZ.
W głosowaniu: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 2, wniosek podjęto.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI wspomniał o tym, że podczas
ostatniej sesji RMZ odbyło się głosowanie imienne w sprawie uchwały dot. spalarni, ale w relacji
internetowej, ukazały się tylko wyniki ogólne. Poprosił o uzupełnienie relacji.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zapytał, czy do UMZ wpłynął nowy wniosek
dot. powstania kolejnego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych na terenie Parku
Przemysłowego Boruta?
Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że wpłynął taki wniosek, ale uzyskał negatywną
opinię władz miasta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaprosił na uroczystości z okazji Święta Miasta Zgierza,
które odbędą się w dniach 1 – 3 czerwca w Parku Miejskim. Powiedział także, że kolejna sesja
RMZ, prawdopodobnie będzie zwołana na godz. 11.00, w związku z wizytą Biskupa Łódzkiego
w Parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady.
Pkt 15
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zamknął
obrady XXV sesji Rady Miasta Zgierza.
Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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