
Protokół Nr XXVI/12
XXVI sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 czerwca 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. 15.30

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:

1. Otwarcie sesji. 
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
5. Zapytania mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Zgierza za 2011 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto 

Zgierz za 2011 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
b) ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Zgierz,
c) wyborów Rady Osiedla Krzywie – Chełmy w Zgierzu,
d) wyborów Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu,
e) skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu,
f) skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu,
g) skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu,
h) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.,
i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań 
własnych,
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
k) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Wyposażenie 
magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza".

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. 
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Pkt 1
Otwarcie sesji

Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XXVI  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
Uwagi do porządku obrad

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie w pkt 9) ppkt l) projektu 
uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na 
uchwałę  Nr  XII/114/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  31  sierpnia  2011  r.  w  sprawie  ustalenia 
regulaminu  targowiska  miejskiego  zlokalizowanego  na  placu  Targowym  w  Zgierzu  wraz
z odpowiedzią na skargę.

W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 6, zmianę wprowadzono.

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXV sesji

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

Protokół Nr XXV/12  -  głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelacje w sprawach: wykonania budżetu za 
rok 2011, sytuacji ekonomicznej i perspektywy rozwoju Zgierza (załącznik nr 2) oraz oszczędności 
jakie można wygenerować z połączenia 4 spółek prawa handlowego z udziałem miasta w jedną 
spółkę (załącznik nr 3).

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zapytała,  czy  prawdą  jest,  że  Z-ca  Prezydenta  B.  Kapusta  wkrótce 
przestanie pełnić swoją funkcję, a jeśli tak, to od kiedy i kto zostanie powołany na to stanowisko?

Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że odpowiedzi na pytanie udzielane są w pkt 12 porządku 
obrad.  Dodała,  że  wszelkie  działania  podejmowane  w  tej  kwestii,  będą  dyskutowane  w kręgu 
koalicyjnym.

Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że nie rozumie, dlaczego nie może teraz uzyskać odpowiedzi 
na zadane przez siebie pytanie. Dodała, że w takim razie czeka na odpowiedź w pkt 12.

Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poprosiła o wystąpienie do firmy energetycznej, która 
zajmuje się obsługą stacji  trafo z prośbą o zadbanie o otoczenie  wokół stacji  (koszenie  trawy),
by zapobiec tworzeniu się w tych miejscach wysypisk śmieci.

Radny M. PILARSKI poprosił o: wycięcie drzewa znajdującego się w pasie drogi ul. Północnej 
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przy dojeździe do ul.  Piątkowskiej  - drzewo utrudnia widoczność i stwarza zagrożenie w ruchu 
kołowym;  o  oznakowanie  skrzyżowania  ul.  Kwasowej  i  ul.  Energetyków  pionowymi  znakami 
drogowymi - obecnie z czterech dróg dojazdowych do skrzyżowania, oznakowana jest tylko jedna 
od strony południowej  znakiem A-7,  czyli  „ustąp pierwszeństwa przejazdu”.  Brak kompletnego 
oznakowania  skrzyżowania  powoduje,  że  kierowcy  nie  są  wstanie  stwierdzić,  kto  ma 
pierwszeństwo przejazdu,  a  to  stwarza  zagrożenie  w ruchu kołowym.  Radny zauważył,  że  na  
ul. Energetyków przy dojeździe do elektrociepłowni PGE, od strony ul. Boruty, po lewej stronie 
drogi, znajduje się głęboka wyrwa, być może jest to zapadnięta studzienka telekomunikacyjna. Jest 
ona  prowizorycznie  zabezpieczona,  już  od  kilku  miesięcy,  wepchniętą  do  połowy  oponą.
W związku z tym, poprosił o  naprawienie defektu w sposób trwały.

Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach dot. umieszczenia ogólnodostępnych toalet na 
pętlach autobusowych linii 1, 3, 5  (załącznik nr 4); zmian w Regulaminie Rady Miasta Zgierza 
(załącznik  nr  5).  Zgłosił  także  zapytania  dot.:  efektów  spotkań  Prezydenta  Miasta  Zgierza
z ważnymi osobami z kraju i zagranicy oraz z zagranicznych wyjazdów oraz czy wobec Prezydenta 
Miasta prowadzone są działania CBA, Prokuratury lub innych służb państwowych (załącznik nr 6); 
możliwości  funkcjonowania  na  zgierskich  torowiskach  tramwajów  niskopodłogowych;
obecności  naczelników  wydziałów na  sesjach  RMZ,  przyszłości  budynku  po  byłych  zakładach 
ZPW "Zeta", obsługi zgierskich "Orlików" (załącznik nr 7).

Radna  B.  PALMOWSKA zapytała  o  stan  prac  dotyczących  budynku  na  rogu ul.  Narutowicza
i ul. Długiej oraz kiedy zostanie poprawiona nawierzchnia ul. Długiej (załącznik nr 8).

Radny M. GAJDA zgłosił interpelację dot. ruchu kołowego na ul. Suchowolca (załącznik nr 9).

Radny M. SENCEREK poprosił o załatanie dziur na ulicy Bazylijskiej tuż przy torach kolejowych. 
Mówił o konieczności położenia chodnika przy ulicy Ozorkowskiej, na odcinku od ul. Kwiatowej 
do  poczty.  Poruszył  także  temat  kontrolerów w komunikacji  tramwajowej,  konkretnie  linii  46. 
Zdaniem  radnego  zdarzają  się  przypadki  „polowania  na  dzieci”.  Poprosił  o  kontrolę  pracy 
kontrolerów. Przekazał także zastrzeżenia do funkcjonowania firmy MPK na terenie Zgierza np. 
doładowanie  „migawek  elektronicznych”  możliwe  jest  jedynie  w  Łodzi,  mimo  wcześniejszych 
zapewnień, iż będzie można tego dokonać również w Zgierzu.

Radny Z. ZAPART złożył interpelację dot. Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. N. Barlickiego
w części zlokalizowanej przy ul. Kopernika 11 w Zgierzu (załącznik nr 10).

Radny M. HILIŃSKI zwrócił się do Przewodniczącego RMZ z pytaniem dot. pism które wpłynęły 
na  Jego  ręce  w  ostatnim  okresie,  a  konkretnie  wszczęcia  postępowania  przez  organ  nadzoru
w  sprawie  uchwały  Rady  Miasta  Zgierza  dot.  gminnego  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz wnioskiem pana K. Strusia o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta 
Zgierza  o  środowiskowe  uwarunkowania  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  dot.  utylizacji 
odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

Radny A. FRACH zgłosił interpelacje dot. okresowego oczyszczania ulic oraz koszenia traw na 
Osiedlu Podleśna, a także naprawy drogi przy ul. Karola 5 (załącznik nr 11).

Radny K. WEŻYK poprosił o wzmożoną kontrolę i patrole policji w dniu jutrzejszym w związku
z zakończeniem roku szkolnego.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o usunięcie wyrw w asfalcie - w nawierzchni 
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drogi, przy zbiegu ulic Kolejowej, ul. Sadowej i ul. Uroczej za przejazdem kolejowym. Zauważył 
także, że na Placu Kilińskiego, brakuje desek w siedziskach i oparciach ławek.

Pkt 5
Zapytania mieszkańców

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ mówiła o potrzebie wydzielenia pasa drogowego na ul. Dmowskiego.

Mieszkaniec I. ANTCZAK złożył szereg zapytań do Przewodniczącego RMZ w sprawie kontroli 
RMZ nad działalnością  Prezydenta Miasta Zgierza (załącznik nr 12).  Skierował także zapytania
do Prezydenta I. Wieczorek dot. spółek miejskich, zatrudnienia pracowników w UMZ, asystentów
i doradców prezydenta (załącznik nr 13).

Członek  RO Kurak  w  Zgierzu  M.  KALISIAK podziękowała  sponsorom –  radnym,  za  pomoc
w organizacji Dnia Dziecka na Osiedlu Kurak w Zgierzu.

Mieszkaniec K. STEFAŃSKI zapytał, ile kosztuje wozokilometr na linii 16 i 46?

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ogłosił  20  minut  przerwy  na  posiedzenia  Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ, Komisji Budżetu i Finansów RMZ oraz Komisji 
Statutowo-Prawnej RMZ.

Po przerwie. 
Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 r.

Projekt uchwały, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w 7 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „z 2011 r.” dodać wyrazy: „Nr 21, poz. 113”.

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał opinię RIO  o sprawozdaniu Prezydenta Miasta 
Zgierza z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr I/103/2012 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
24 maja  2012 roku w sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  Prezydenta  Miasta  Zgierza  z  wykonania 
budżetu za 2011 rok stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART powiedział, że Komisja w dniu 06 czerwca 
2012 r. wydała opinię nr 5, analizując sprawozdania finansowe Gminy Miasto Zgierza za rok 2011, 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 rok, opinię RIO dot. sprawozdania oraz 
opinie merytorycznych komisji RMZ.  Wszystkie opinie komisji są pozytywne. 

Opinia nr 5 Komisji Rewizyjnej RMZ z dnia 06 czerwca 2012 r. stanowi załącznik nr 15.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzym. - 7,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/242/12  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 r.

Pkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Miasto Zgierz za 2011 r. 

Projekt uchwały, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

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

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  Z.  ZAPART  wyjaśnił,  iż  przedstawiona  wcześniej 
opinia Komisji Rewizyjnej nr 5 dotyczy także sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 
2011 rok. Dodał, że wszystkie opinie komisji są pozytywne. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzym. - 6,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/243/12  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego  Gminy Miasto Zgierz za 2011 r. 

Pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Projekt  uchwały,  w  imieniu  Komisji  Rewizyjnej  RMZ,  przedstawił  Przewodniczący  KR RMZ
Z. ZAPART. Powiedział, iż wszystkie komisje merytoryczne wydały opinie pozytywne, zarówno 
do  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta  Zgierza  za  2011  r.  jaki  i  do  sprawozdania 
finansowego  Gminy  Miasto  Zgierz  za  2011  rok.  Komisja  Rewizyjna  analizując  poszczególne 
dokumenty , w dniu 06 czerwca 2012 r. wydała opinię nr dot. wykonania budżetu miasta Zgierza za 
rok  2011.  Dodał,  iż  w  załączeniu  opinii  znajdują  się  wyjaśnienia  dotyczące  niepełnego 
wykorzystania środków finansowych za 2011 na realizację zadań inwestycyjnych. Opinia Komisji 
wraz  z  wyciągiem z  protokołu  posiedzenia  KR RMZ zostały przedłożone  RIO w Łodzi,  która
w swoim Składzie Orzekającym pod przewodnictwem pani Ewy Śpionek, w dniu 19 czerwca 2012 
r.,  uchwaliła,  że  nie  zgłasza  zastrzeżeń  do  wniosku  KR  RMZ  o  udzielenie  absolutorium 
Prezydentowi Miasta Zgierza za 2011 rok. W następstwie, Komisja Rewizyjna RMZ zgłosiła pod 
obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Zgierza.  Przewodniczący  KR  RMZ  mówił  także  o  wielu  głosach  wstrzymujących,  podczas 
głosowań  nad  wydawaniem  opinii  poszczególnych  komisji.  Być  może  wynika  to  z  zawiłości 
nowych przepisów ustawy o finansach publicznych. Wspomniał także, że pierwszy raz od wielu lat 
zdarzyło się, że w budżecie miasta, na dzień 31 grudnia 2011 r., nie było deficytu. Regionalna Izba 
Obrachunkowa  nie zgłosiła żadnych uwag do opinii i wniosku KR RMZ. Zadłużenie miasta spada, 
w tej chwili wynosi nieco powyżej 44% . Jest to dobry kierunek dla budżetu Zgierza.

Wniosek nr 23 Komisji Rewizyjnej  nr 23 z dnia 06 czerwca 2012 r.  o udzielenie  absolutorium 
Prezydentowi  Miasta  Zgierza  z  tytułu  wykonania  budżetu miasta  Zgierza  za rok 2011, stanowi 
załącznik nr 16.
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Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odczytał  opinię  RIO  w  sprawie  wniosku  Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2011 r.

Uchwała Nr I/137/2012 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
19 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2011 rok, stanowi załącznik nr 17.

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następującą uwagę do projektu uchwały:
a) w § 1, zdania wymienione w pkt od 1 do 6, rozpocząć małą literą.

Uwaga Komisji nie została przyjęta w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.

Głos  zabrała  Prezydent  Miasta  Zgierza  I.  WIECZOREK  omówiła  sprawozdanie  z  wykonania 
budżetu miasta Zgierza za rok 2011. Mówiła o planowanym budżecie i wykonaniu, które ułożyło 
się w okolicy 103%. Mówiła o inwestycjach miejskich, pozyskiwanych z UE środkach na różne 
projekty  unijne,  także  o  wydatkach,  głównie  na  oświatę,  pomoc  społeczną,  infrastrukturę, 
komunikację, gospodarkę komunalną itp. Zwróciła uwagę na zakończoną powodzeniem inwestycję 
-  rewitalizacja  i  rozwój  historycznego  kompleksu  architektury  drewnianej  miasta  Zgierza,
tzw.  Miasto  Tkaczy,  współfinansowanego  z  norweskiego  mechanizmu  finansowego.  Zadanie
to zostało zakończone i rozliczone, wszystkie kontrole przebiegły bez zastrzeżeń, miasto uzyskało 
pozytywną  rekomendację.  Kontynuacją  prac  na  terenie  Parku  Kulturowego  było  pozyskanie 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 142 800 zł na realizacje 
zadania  Miasto Tkaczy marką  regionu łódzkiego.  Prezydent  dodała  także,  że  w roku ubiegłym 
wyłoniono kolejnego wykonawcę na realizację zadania budowy wielofunkcyjnej sali gimnastycznej 
przy SP Nr 12. W chwili obecnej realizacja zadania dobiega końca. Dodała, że Miasto wygrało 
postępowanie  sądowe o odszkodowanie  z  poprzednim wykonawcą.  Prezydent  zauważyła  także,
że na złożony w roku 2011 wniosek na realizację zadania – rewitalizacja historycznego  centrum 
miasta  Zgierza,  otrzymał  w  czerwcu  2012  r.  dofinansowanie  w  wysokości  prawie  8  mln  zł. 
Całkowity koszt inwestycji to 10 mln zł. Jest to największa, jak do tej pory, inwestycja realizowana 
przez miasto.  I. WIECZOREK podkreśliła,  że z Europejskiego Funduszu Społecznego w ranach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Miasto otrzymało środki w wysokości prawie 1,5 mln zł na 
realizacje zadania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Również, prawie 1 mln zł, Miasto 
otrzymało na zadanie - Jestem potrzebny, chcę być potrzebny, realizowane przez MOPS w ramach 
projektu  - rozwój aktywnej  integracji  przez ośrodki pomocy społecznej.  Ponadto pozyskaliśmy 
ponad 70 000 zł, na rewitalizację zieleni miejskiej w obszarze ul. Tuwima i ul. Staffa. Prezydent 
pogratulowała  aktywnej  młodzieży,  a  w szczególności  Młodzieżowej  Radzie  Miasta  Zgierza  za 
pozyskanie  prawie  20  000  zł  na  Młodzieżowy  Bank  Pracy.  Dodała,  że  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Miasto  otrzymało  100  % dofinansowanie  na  realizację  projektu 
„Akademia  Dobrego  Rządzenia”.  Zauważyła  także,  że  kontrola  projektu  „Metropolitarna  sieć 
szerokopasmowego dostępu do internetu”wypadła bardzo dobrze. Jako jedyny beneficjent, Miasto 
nie miało naliczonej korekty finansowej. Prezydent Miasta I. WIECZOREK podsumowała wydatki 
w poszczególnych działach budżetu. Następnie zwróciła się do Rady Miasta Zgierza o udzielenia 
absolutorium.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK w imieniu  Klubu  Radnych  PO przedstawiła  stanowisko  Klubu,  które 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Radny A. MIĘSOK zauważył,  iż  pozytywne  głosy radnych dot.  sprawozdań wynikają  z dobrej 
pracy Skarbnika Miasta i merytorycznych Wydziałów UMZ. Powiedział, iż Prezydent uchyla się od 
trudnych  dyskusji  na  forum  Rady,  zajmuje  się  sprawami  błahymi,  zamiast  ważnymi
i trudnymi dot. miasta i jego mieszkańców. Mówił o nieprzemyślanych, nieracjonalnych wydatkach 
na  autopromocję,  rozbudowanej  administracji,  zaniżeniu  wartości  sprzedanej  bezprzetargowo, 
działki  nieruchomości przy ul.  Wiosny Ludów.   Wspomniał o problemach,  które pojawiają się
w  związku  z  działalnością  miejskich  spółek.  Poruszył  także  kwestię  ich  zadłużenia,  przy 
jednoczesnym wzroście liczby zatrudnienia. Radny zacytował fragment uchwały RIO w sprawie 
opinii do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 r., traktujący o tym, że analiza 
dotyczy  jedynie  formalno-prawnych  aspektów  wykonywania  budżetu.  Nie  może  być  zatem 
uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowego przebiegu wykonania budżetu. 
Skład  Orzekający  nie  dokonał  oceny  celowości  wydatkowania  środków  ani  gospodarności 
wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie, należy do właściwości Rady.

Radny J.  SOKÓŁ w imieniu  Klubu Radnych  Jerzego Sokoła,  powiedział,  iż  członkowie  klubu 
długo  dyskutowali  na  temat  wykonania  budżetu.  Wiele  razy  pojawiały  się  wątpliwości,  co  do 
prawidłowego kierunku rozwoju, zwłaszcza pod względem inwestycyjnym. Radni rozumieją jednak 
trudne czasy ekonomiczno-gospodarcze,  w których przyszło sprawować władzę Pani Prezydent.
Na koniec dodał, że Klub jest za udzieleniem absolutorium, nie ma jednak dyscypliny głosowania.

Radny M.  SENCEREK,  w imieniu  Klubu Radnych  PiS,  podziękował  współkoalicjantom,  Pani 
Prezydent  i  Jej  Zastępcom,  za  ostatni  rok  współpracy.  Dodał,  że  w Klubie  nie  ma  dyscypliny 
glosowania. 

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań,  poddał  pod 
głosowanie  w.  w.  projekt  uchwały.  Przypomniał  także,  że  zgodnie  z  art.  28a  ust.  2  ustawy
o  samorządzie  gminnym,  udzielenie  absolutorium  następuje  w  głosowaniu  bezwzględną 
większością głosów. 

W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVI/244/12 w sprawie  udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI pogratulował Prezydentowi I. Wieczorek. 

Pani  Prezydent  I.  WIECZOREK  podziękowała  radnym  za  udzielenie  absolutorium  i  wyraziła 
nadzieję  na  dalszą  dobrą  współpracę.  Podziękowała  także  Skarbnikowi  Miasta  D.  Kubiak  oraz 
Doradcy K. Beniak.

Pkt 9
Podjęcie uchwał w sprawach

Pkt 9 a
nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu – projekt uchwały 
omówiła Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży J. ŚWIDERSKA. 

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w 8 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 149, poz. 887”,
b) w załączniku do uchwały, wykreślić kropki przy numerach rozdziałów,
c) w załączniku do uchwały, w § 1, wyraz: „Zespołem” wziąć w cudzysłów,
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d) w załączniku do uchwały, w § 11 ust. 1, wyrazy: „Radą Społeczną” wziąć w cudzysłów,
e) w załączniku do uchwały, w § 14 ust. 4, wyraz: „inż” zastąpić wyrazem: „niż”. 

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 19).

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/245/12  w  sprawie nadania  statutu 
Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 9 b
ustalenia  opłat  za  świadczenia  realizowane  w  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę 
Miasto Zgierz – projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ.

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 20).
Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21).

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/246/12  w  sprawie ustalenia  opłat
za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Radny M. HILIŃSKI zgłosił wniosek o ogłoszenie 5 minutowej przerwy.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.

Pkt 9 c
wyborów Rady Osiedla Krzywie – Chełmy w Zgierzu –  projekt uchwały omówił,  w imieniu 
Komisji Statutowo-Prawnej RMZ, Przewodniczący Komisji M. PILARSKI. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. 

Radny A. MIĘSOK zauważył, że wyborów nie było.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  że  jeżeli  ilość  zgłoszonych  kandydatów
do rady, jest mniejsza lub równa przewidzianej ilości członków rady, to wyborów nie przeprowadza 
się. Stwierdza się jedynie ważność ich zarejestrowania. Następnie Komisja zgłasza projekt uchwały 
w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK powiedział, że jeśli nie ma wielu chętnych do udziału
w  radach  osiedli  i  niewiele  jest  osób  biorących  udział  w  głosowaniach,  to  może  należałoby 
połączyć kilka rad w jedną - prężnie działającą.
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Radny  T.  KUPIS  przychylił  się  do  zdania  przedmówcy.  Należy  rozważyć  połączenie  kilku 
jednostek. 

Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  zauważyła,  że  radni  RMZ  nie  uczestniczą
w posiedzeniach rad osiedli i nie powinni się w związku z tym wypowiadać w kwestii konieczności 
ich  działania  na  terenie  miasta.  Dodała,  że  funkcjonuje  już  jedna  rada  wybierana  spośród 
mieszkańców wszystkich jednostek pomocniczych i jest to Rada Miasta Zgierza. 

Radny M. HILIŃSKI zasugerował, że problem jest głębszy. Coraz mniej jest kandydatów do rad
i ludzi biorących udział w głosowniach. Ponownie zaproponował spotkanie w gronie Prezydium 
RMZ oraz jednostki pomocnicze, w celu wypracowania kierunków postępowania, mających na celu 
wzmocnienie i sprowokowanie wyborców do działania w radach osiedli.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI podziękował za cenne uwagi. Powiedział, że zorganizuje 
takie spotkanie po okresie wakacyjnym. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Krzywie-Chełmy B. RUMIŃSKA zauważyła, że na posiedzenia RO 
Krzywie-Chełmy  spośród  radnych  przychodzą  jedynie  radna  A.  Grzelak-Makowczyńska  oraz 
Przewodniczący RMZ J. Komorowski.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań,  poddał  pod 
głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza  podjęła uchwałę Nr XXVI/247/12 w sprawie wyborów Rady Osiedla 
Krzywie – Chełmy w Zgierzu.

Pkt 9 d
wyborów  Rady  Osiedla  Rudunki  w  Zgierzu –  projekt  uchwały  omówił,  w  imieniu  Komisji 
Statutowo-Prawnej RMZ, Przewodniczący Komisji M. PILARSKI. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza  podjęła uchwałę Nr XXVI/248/12 w sprawie wyborów Rady Osiedla 
Rudunki w Zgierzu.

Pkt 9 e
skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu – projekt uchwały omówił Przewodniczący 
RMZ J. KOMOROWSKI. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RMZ, skarga została uznana 
za bezzasadną.

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zaproponowała,  aby  w  tytułach  projektów  dot.  skarg  na 
Komendanta  Straży  Miejskiej  w  Zgierzu  wpisać  nazwiska  skarżących,  w  celu  odróżnienia 
poszczególnych uchwał. 

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
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Zgodnie z sugestia radnego A. MIĘSOKA, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy 
osoba skarżąca, pan Piotr Tyluś, znajduje się na sali. W związku z brakiem odpowiedzi przeszedł 
do dalszego procedowania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVI/249/12 w sprawie skargi pana Piotra Tylusia 
na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu.

Pkt 9 f
skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu – projekt uchwały omówił Przewodniczący 
RMZ J. KOMOROWSKI. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RMZ, skarga została uznana 
za bezzasadną.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał,  czy osoba skarżąca,  pan Tomasz Jankowski, 
znajduje się na sali. W związku z brakiem odpowiedzi przeszedł do dalszego procedowania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/250/12  w  sprawie skargi  pana  Tomasza 
Jankowskiego na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu.

Pkt 9 g
skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu – projekt uchwały omówił Przewodniczący 
RMZ J. KOMOROWSKI. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RMZ, skarga została uznana 
za bezzasadną.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zapytał,  czy  osoba  skarżąca,  pan  Rafał  Gużnicki, 
znajduje się na sali. W związku z brakiem odpowiedzi przeszedł do dalszego procedowania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/251/12  w  sprawie skargi  pana  Rafała 
Gużnickiego na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu.

Pkt 9 h
zatwierdzenia planów pracy komisji  Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.  –  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: „poz. 777” dodać wyrazy: „Nr 149, poz. 887”.

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/252/12  w  sprawie zatwierdzenia  planów 
pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.

Pkt 9 i
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych – 
projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.

Radny M. GAJDA zapytał o przeznaczenie 112 000 zł na obronę cywilną?

Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że na realizację zadania – wyposażenie magazynu obrony 
cywilnej i  zarządzania  kryzysowego,  sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom na terenie miasta Zgierza, Gmina Miasto Zgierz składa wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Łodzi  o  dotację  na  kwotę  56  000 zł. 
Pozostała kwota w wysokości 84 000 zł pochodzić będzie z rezerwy budżetowej na zarządzanie 
kryzysowe.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego M. KORALEWSKI wyjaśnił, że projekt uchwały 
znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RMZ 
przedstawiony został  zakres planowanych  zakupów sprzętu (namioty,  oświetlenie  do namiotów, 
agregaty prądotwórcze, wymiana starego sprzętu).

Radny T. KUPIS zapytał, czy przeznaczenie 20 000 zł na mobilną strefę kibica, było wydatkiem 
przemyślanym? Tyle mogłoby kosztować oświetlenie jednej ze zgierskich ulic.

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  te  20  000  zł  zostało  pozyskane  z  tytułu  umowy 
dzierżawy. Miasto, nie dołożyło do tego ani złotówki.

Radny M. HILIŃSKI zapytał o plac zabaw w Parku Miejskim. Czy koszty poniesione w związku
z ochroną placu, wchodzą w ogólną sumę przeznaczoną na realizację tego zadania? Zapytał także
o wysokość ostatecznej kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania.

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  koszty  ponoszone  w  związku  z  ochroną  placu, 
poniesione  zostały  przez  firmę,  która  zajmowała  się  realizacją  zadania.  27  447,15 zł  to  środki 
pochodzące z tzw. wydatków niewygasających. Miasto, z rezerwy budżetowej, na realizację tego 
zadania, dokłada tylko 15 000 zł. 

Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  odnośnie  zakupu  sprzętu  i  wykorzystywania  go  przez 
formacje obrony cywilnej, zapytała, ile osób znajduje się  tejże formacji?
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Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  M.  KORALEWSKI  powiedział,  że  chodzi  tu
o współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI,  w  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań,  poddał  pod 
głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 8,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVI/253/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych.

Pkt 9 j
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2012-2038  –  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/254/12  w  sprawie zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

Pkt 9 k
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Wyposażenie magazynu 
obrony cywilnej  i  zarządzania  kryzysowego w sprzęt  ratunkowy na potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza" – projekt uchwały omówił  Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego M. KORALEWSKI.

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).

Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała jaki jest okres gwarancji na zestawy wyposażenia?

Naczelnik M. KORALEWSKI wyjaśnił, że będzie to określone w procedurze przetargowej.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVI/255/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta 
Miasta  Zgierza  dotyczących  projektu:  "Wyposażenie  magazynu  obrony  cywilnej
i  zarządzania  kryzysowego  w  sprzęt  ratunkowy  na  potrzeby  zapewnienia  bezpieczeństwa 
mieszkańców na terenie miasta Zgierza"
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Pkt 9 l
przekazania  Wojewódzkiemu  Sądowi  Administracyjnemu  w  Łodzi  skargi  na  uchwałę
Nr XII/114/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
targowiska  miejskiego  zlokalizowanego  na  placu  Targowym  w  Zgierzu  wraz
z odpowiedzią na skargę – projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. 

Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a)  w  § 4 przed kropką dodać wyrazy:  „i  podlega  ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń Rady Miasta 
Zgierza przez okres 14 dni”,
b) w załączniku do uchwały, skróty: „Ul.” i „Dr” napisać z małej litery, 
c) w załączniku do uchwały, wszędzie gdzie mowa jest o placu Targowym, placu Jana Pawła II, 
wyraz: „Plac” napisać z małej litery, 
d) w załączniku do uchwały, wszędzie gdzie mowa jest o skarżonej uchwale, wyraz: „Uchwała” 
napisać z małej litery, 
e) w załączniku do uchwały, wyrazy: „Rada Gminy” zastąpić wyrazami: „Rada Miasta Zgierza”,
f)  w  załączniku  do  uchwały,  w  akapicie  6  uzasadnienia  odpowiedzi  na  skargę,  wyraz:  „ust.” 
zastąpić wyrazami: „§ 3”,
g) w załączniku do uchwały, w akapicie 11 pkt 1 uzasadnienia odpowiedzi na skargę, wyrazy: „(Dz. 
U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499)” zastąpić wyrazami: „(Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172)”.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyraził  wątpliwość  co  do  uwagi  z  pkt  c.   Dodał,
że wątpliwość zostanie rozwiana po uzyskaniu opinii merytorycznego wydziału.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVI/256/12  w  sprawie  przekazania 
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XII/114/11 Rady 
Miasta  Zgierza  z  dnia  31  sierpnia  2011  r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  targowiska 
miejskiego zlokalizowanego na placu Targowym w Zgierzu wraz z odpowiedzią na skargę.

Pkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:

01  czerwca –  uczestniczył  w  uroczystej  kolacji  z  delegacjami  miast  partnerskich  oraz 
przedstawicielami służb i spółek przybyłych na obchody Święta Miasta Zgierza,
02 czerwca – nagrodził zwycięzcę Zawodów Wędkarskich na „Malince” organizowanych przez 
Gang Karpiarzy,
02  i  03  czerwca –  uczestniczył  w  obchodach  Święta  Miasta  Zgierza,  m.  in.  w  meczu: 
Samorządowcy – Old Boye Boruty,
06  czerwca –  bral  udział  w  posiedzeniach  komisji  RRMZ w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2011,
15 czerwca – brał udział w konsekracji Kościoła Parafii Matk Bożej Różańcowej.
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Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
● Pismo  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  –  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na terenie kraju,
● Pismo Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie prośby o wyeliminowanie z planu pracy RMZ 

tematu dot. przedłożenia Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz,
● Pismo  Związku  Nauczycielska  Polskiego  w  sprawie  podwyżek  dla  pracowników 

administracji zgierskich placówek oświatowych,
● Pismo Kancelarii  Prawniczej  informujące  o podjęciu  działań  przez  swojego mocodawcę 

przeciw Zgierskiej Spółce Wodnej,
● Wniosek KSO RMZ dot. poważnego traktowana wniosków radnych RMZ,
● Pismo K. Strusa dot. wstrzymania decyzji dot. tzw. „spalarni”,
● Pismo  Prezydenta  Miasta  Zgierza  –  w  odpowiedzi  na  wniosek  RMZ dot.  sporządzenia 

stanowiska władz miasta w sprawie skandalicznej wypowiedzi Baracka Obamy,
● Pismo Prokuratury Rejonowej w Zgierzu w sprawie dostarczenia dokumentacji w toczącej 

sie sprawie,
● Pismo mieszkańca p.  J.  Badyny z  prośbą o wyjaśnienie  sprawy dot.  wydawania  decyzji

o warunkach zabudowy w dzielnicy Proboszczewice Wschód,
● Pismo  Prokuratury Rejonowej w Zgierzu dot. wyniku postępowania w sprawie pobierania 

diety i wynagrodzenia za pracę przez radnego,
● Pismo z Sądu Rejonowego w Zgierzu – prośba o przesłanie dokumentacji w toczącej się 

sprawie,
● Pismo Miejskiego Koła PSL w Zgierzu dot. propozycji do planu pracy RMZ na Ii półrocze 

2012 r.,
● Pismo Prezydenta Miasta Zgierza dot. sprawy wydzierżawienia targowiska miejskiego,
● Pismo  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  sprawie  uchwalania  Programu  opieki  nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
● Pismo  firmy  RedCat  w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza,
● Pismo  Zarządu  Powiatu  Zgierskiego  odnoszące  się  do  sprawy  poruszonej  przez

p. B. Stajudę dot. nawierzchni i natężenia ruchu na ul. Piłsudskiego,
● Pismo p. B. Dąbskiego w sprawie nadania nazwy ulicy Powstania Warszawskiego 1944,
● Pismo Hurtowni W&W w sprawie działań podejmowanych przez Straż Miejską w Zgierzu.

Radny M. HILIŃSKI wyraził  opinię,  iż pismo Hurtowni W&W warto byłoby przekazać Straży 
Miejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  zwrócił  się  do  naczelnika  Wydziału  Infrastruktury 
Miejskiej UMZ, o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu dostarczania towarów 
do sklepów. Można ograniczyć postój samochodu dostawczego do kilku minut. Nie utrudniajmy 
ludziom pracy. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że przekaże pismo zgodnie z właściwością. 
Następnie przeszedł do 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
26 do protokołu.
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W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza.

W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1, sprawozdanie zostało przyjęte.

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku 
obrad.

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

Odpowiedzi  udzieliła  Z-ca  Prezydenta  B.  KAPUSTA.  Powiedziała,  że  jest  w  trakcie  rozmów
z  producentami  w  sprawie  kabin  TOITOI,  które  miałyby  być  ustawione  na  krańcówkach  linii 
autobusowych. Odnośnie pytania radnego M. Gajdy dot. ul. Suchowolca, wyjaśniła, że inwestycja 
została przerwana w momencie podjęcia przez Radę uchwały,  zdejmującej to zadanie z budżetu 
miasta.  Zauważyła  także,  że  pomysł  zamknięcia  ulicy  dla  ruchu  kołowego  upadł,  w  związku
z  negatywnymi  opiniami  ze  strony  rad  osiedli  i  komisji  RMZ.  Odnośnie  wydania  decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu termicznego przekształcania 
odpadów i wytwarzania energii wraz z niezbędną infrastrukturą, wyjaśniła, że postępowania zostało 
zawieszone na podstawie z art. 97 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Prezydent Miasta I. WIECZOREK odnosząc się do pytania radnej B. ŚWIĄTCZAK podkreśliła,
że jest bardzo zadowolona z pracy Z-cy Prezydenta B. Kapusty. Dodała, że jeżeli koalicjant, czyli 
PiS chce zmiany na tym stanowisku, to tego typu pytania, należy kierować właśnie do klubu.

Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła się bardzo pozytywnie o pracy Pani B. Kapusty, mówiła o Jej 
sumienności, pracowitości  i merytorycznym przygotowaniu. Radna dodała, że decyzja o wyborze 
swojego  z-cy  należy tylko do prezydenta. Zmiana na tym stanowisku odbije się na dobru miasta.

Głos zabrał radny, Przewodniczący Klubu PiS M. SENCEREK powiedział, że cieszy się z pochwał 
kierowanych pod adresem Pani B. Kapusty.  "Takie decyzje nie biorą się z rękawa" - zauważył. 
Poprosił o pozostawienie możliwość wyboru osoby desygnowanej na to stanowisko - koalicjantowi, 
klubowi – dodał.

Radny A. MIĘSOK powiedział, że wypowiedź Pani Prezydent jest skandaliczna. Oznaczałby to,
że  prezydent  miasta,  który  posiada  tak  silny  mandat,  jest  ubezwłasnowolniony  i  nie  może 
samodzielnie podejmować decyzji.

Prezydent  I.  WIECZOREK  wyjaśniła,  że  nie  przypomina  sobie,  aby  użyła  słowa 
„ubezwłasnowolniona” i tak się nie czuje.

Radny A.  FRACH zapytał,  czy  jest  umowa koalicyjna,  jak  wygląda  koalicja  w tej  chwili,  kto 
wchodzi w jej skład?

Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że nie wszystkie umowy zawierane są na piśmie. A jak 
wygląda koalicja, to chyba widać – dodała.

Przewodniczący RO Stare Miasto H. URBANOWSKI zauważył, ze początkowo współpraca rady 
osiedla  z  Panią  B.  Kapustą  układała  się  nie  najlepiej.  Ale  w  ostatnim  czasie,  podkreśli,  Pani 
Kapusta  wykazała  się  dużą  sumiennością.  Jako  jedyna  z  władz  miasta  pojawiała  się  na 
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posiedzeniach rady. Wyraził także swoje zaniepokojenie słowami Pani Prezydent odnośnie braku 
możliwości podejmowania samodzielnych decyzji.

Prezydent  I.  WIECZOREK  zauważyła,  że  wszyscy  ci,  którzy  od  lat  funkcjonują  na  arenie 
politycznej,  zdają  sobie  sprawę  z  pewnych  zależności.  Pani  Prezydent  jeszcze  raz  podkreśliła,
że  jest  zadowolona  z  pracy  Pani  B.  Kapusty.  Dodała,  że  jeśli  dojdzie  do  sytuacji  zmiany  na 
stanowisku z-cy prezydenta,  to poprosi Panią Kapustę o dalszą pracę na rzecz Zgierza,  tylko w 
nieco innym charakterze.

Z-ca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  powiedziała,  że  na  rzecz  tego  miasta,  pracowała  najlepiej  jak 
potrafiła.  Podziękowała  za  wszystkie  ciepłe  słowa  skierowane  pod  Jej  adresem,  podległym 
wydziałom za owocną współpracę oraz Pani Prezydent Wieczorek za zaufanie i propozycję dalszej 
pracy na rzecz miasta.

Radny  S.  SKUPIŃSKI  zauważył,  że  przed  kilkoma  minutami  Rada  udzieliła  absolutorium 
Prezydentowi  Miasta.  Wykonanie  budżetu  to  także  wielka  zasługa  zastępców  prezydenta
i  podległych wydziałów. Powiedział,  że „ten wóz, co ciągnie para koni, to tego konia,  podczas 
podróży się nie wyprzęga”.

Radna E. KRZEWINA, w imieniu Klubu Jerzego Sokoła, powiedziała, że żadnej spisanej koalicji 
nie ma. Klub popiera to, co uważa za stosowne. 

W związku z brakiem kolejnych uwag, Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK przeszedł do 
kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 13
Zapytania i wolne wnioski

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poruszyła temat kanalizacji deszczowej i wymiany sieci wodnej na
ul. Żytniej. 

Głos  zabrał  mieszkaniec  I.  ANTCZAK  wracając  do  tematu  udziału  Pani  Prezydent  w  radach 
nadzorczych spółek miejskich. Przytoczył zapisy ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wynika z nich, że prezydent nie może być członkiem rad 
nadzorczych,  z  wyjątkiem  sytuacji,  kiedy  zostaje  ona  zgłoszona  przez  jednostkę  samorządu 
terytorialnego lub inne osoby prawne samorządu terytorialnego. W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyło 
się  walne  zgromadzenie  wspólników  w Spółce  WodKan.  Wówczas,  uchwałą,  powołano  Panią
I. Wieczorek w skład rady nadzorczej. Tego samego dnia, zainteresowana złożyła oświadczenie,
w którym twierdzi,  że  nie  pełni  funkcji  wymienionych  w w. w. ustawie.  To oświadczenie  jest 
kłamliwe.  W  2102  r.,  na  wniosek,  sprawą  zajął  się  Łódzki  Urząd  Wojewódzki.
Do Przewodniczącego  RMZ skierowano  zapytanie  dot.  tej  kwestii.  W odpowiedzi,  przekazana 
została   opinia  Komisji  Rewizyjnej  RMZ,  która  to,  opierając  się  na  trzech  różnych  opiniach 
prawnych,  nie  stwierdziła  nieprawidłowości.  Przewodniczący  RMZ  nie  przedstawił  również 
dokumentów  potwierdzających  zgłoszenie  Pani  I.  Wieczorek  do  rady  nadzorczej,  jako 
przedstawiciela samorządu. Pan ANTCZAK przedstawił kserokopie pism, z których wynika, że Sąd 
Gospodarczy  zwrócił  się  do  Zarządu  Spółki  WodKan  o  udostępnienie  informacji,  czy  Pani 
Wieczorek pełni funkcję Prezydenta Miasta. W odpowiedzi,  Zarząd,  potwierdził  stan faktyczny, 
zastrzegając jednak, że swoją wiedzę opiera na ogólnodostępnych informacjach. Pan I. ANTCZAK 
poruszył  także  sprawę uczestnictwa  Pani  Prezydent  w radzie  nadzorczej  Spółki  PEC. Pierwsze 
posiedzenie  Sądu Gospodarczego odrzuciło  wpisanie  Pani Prezydent  do KRS. Odwołanie  w tej 
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sprawie złożyła  Pani  Wieczorek,  co też  jest  curiosum,  ponieważ nie  jest  stroną  w tej  sprawie. 
Odwołanie zostało odrzucone.

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  powiedział,  że  Rada  Miasta  nie  jest  kompetentna
do rozpatrywania tej sprawy. To sądy, prokuratura podejmują działania formalno-prawne. 

Mieszkaniec I. ANTCZAK powiedział, że nie jest to prawdą, ponieważ to rada kontroluje działania 
prezydenta.  Kontynuując,  powiedział,  że  drugie  odwołanie  do  Sądu  Gospodarczego,  złożone
w imieniu Gminy Miasto Zgierz, przez panią mecenas Stawińską, zostało przyjęte i uwzględnione. 
W dniu 07 maja 2012 r. zostało zgłoszone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Panią
I. Wieczorek wskutek złożenia fałszywego oświadczenia w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Z-ca Prezydenta G. LEŚNIEWICZA powiedział, że ostatecznie Sąd orzekł, że Pani Prezydent może 
zasiadać w radach nadzorczych. 

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  poinformowała  wszystkich,  że  jeden  z  podstawowych  zespołów 
pogotowia ratunkowego, który został przeniesiony pół roku temu z terenu Zgierza, wraca do nas od 
lipca br.

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku 
obrad.

Pkt 14
Zamknięcie obrad sesji

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

                Protokołowała
        Katarzyna Kołodziejska
      Biuro Rady Miasta Zgierza
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