Protokół Nr XXVII/12
XXVII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 10.00 do godz. 13.15
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Wręczenie odznaczeń z okazji 35 - lecia TKKF.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
10.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXVII 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.
Minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego Członka Zarządu Spółki WodKan w Zgierzu, pana
Marka Ignasiaka.
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Pkt 2
Wręczenie odznaczeń z okazji 35 - lecia TKKF
Prezes Zgierskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej S. GIERNALCZYK wspomniał
o historii powstania i działalności Towarzystwa.
Odznaczenia z okazji jubileuszu TKKF otrzymali: G. Maciński, J. Jaczyński. E. Grzegorek
D. Łastowski, E. Grzelak, T. Krzaczak, M. Żurek, A. Żurek, Z. Celeda oraz R. Moroz.
W imieniu odznaczonych przemówił Wiceprzewodniczący RMZ i Prezes Ogniska TKKF „Atlas”
G. MACIŃSKI dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości działania Towarzystwa
przez wiele, wiele lat.
Prezes TKKF S. GIERNALCZYK w imieniu Towarzystwa podziękował Prezesowi
G. Macińskiemu za wieloletnią współpracę wyrażając tym samym nadzieję na kolejne sukcesy
podopiecznych Towarzystwa w następnych latach.
Pkt 3
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że na posiedzeniu Konwentu
Przewodniczącego podjęta została decyzja o wycofaniu z porządku obrad sesji pkt „Zapytania
mieszkańców”. Jednak w związku z uwagami, które otrzymał przed rozpoczęciem sesji,
zaproponował wprowadzenie go do porządku obrad w pkt 6.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 6, zmiana została przyjęta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował także, że również decyzją Konwentu
Przewodniczącego (na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza oraz grupy radnych), na kolejną sesję,
która odbędzie się we wrześniu br., przesunięty został temat znajdujący się w planie pracy RMZ na
II półrocze 2012 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta
Miasta Zgierza.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy można przyjąć termin do 15 września, jako ostateczny
do składania propozycji klubów w sprawie w. w. uchwały?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odpowiedział, że tak.
Radny A. MIĘSOK zwrócił uwagę, że tylko Rada może podjąć decyzję (w drodze uchwały)
o przesunięciu tematu zapisanego w planie pracy, na kolejną sesję.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że w poprzednich kadencjach,
niejednokrotnie, tematy wynikające z planu pracy przyjętego uchwałą, przesuwane były bez
konieczności zmiany tejże uchwały. Jeżeli jednak taka jest wola Rady, stosowny projekt uchwały
zostanie przygotowany i wprowadzony do porządku obrad.
Radny M. PILARSKI powiedział, że nie widzi potrzeby podejmowania uchwały zmieniającej plan
pracy RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił mecenasa o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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Mecenas A. PIWEK poprosiła o chwilę, w celu zapoznania się z dokumentacją.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji
W związku z brakiem uwag dot. protokołu Nr XXVI/12 z XXVI sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
28 czerwca 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego
przyjęcie:
Protokół Nr XXVI/12 - głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 3.
Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż w okresie pomiędzy sesjami, wpłynęło
pismo byłego Zastępcy Prezydenta G. Leśniewicza z prośbą o umożliwienie zabrania głosu.
W związku z tym, Przewodniczący RMZ zaprosił Pana G. Leśniewicza do mównicy.
Były Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza G. LEŚNIEWICZ podziękował Pani Prezydent za
możliwość pracy na rzecz miasta Zgierza. „Był to dla mnie zaszczyt i honor” - dodał. Podziękował
radnym RMZ, jednostkom pomocniczym, naczelnikom i wszystkim współpracownikom UMZ.
Złożył także życzenia – powodzenia, nowym Zastępcom Prezydenta, panom B. Bączakowi
i P. Staniszewskiemu. Powiedział, że trzeba zacząć patrzeć w przyszłość i zostawić za sobą to,
co było. Dodał, że dziś, czyli w dniu sesji, jedzie po rozkaz personalny, bowiem od 01 września br.,
obejmuje funkcję Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Wyraził nadzieję, na dalszą
współpracę pomiędzy Zakładem, a samorządem zgierskim. Na koniec powiedział, że kwintesencją
Jego łagodnego i taktownego wystąpienia jest myśl Marka Aureliusza: „Ludzie istnieją dla siebie
wzajemnie, więc albo ich pouczaj, albo ich znoś”.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.
Radny A. FRACH złożył interpelację w sprawie programu „Owoce w szkole” - zapytał, które
zgierskie szkoły podstawowe brały i nadal będą brać udział w akcji (załącznik nr 2)?
Radna J. ZIELIŃSKA złożyła interpelację w sprawie dworca PKP – wydłużenia czasu otwarcia
kasy biletowej, co najmniej do godzin wieczornych (załącznik nr 3). Do Pani Prezydent skierowała
także zapytania dot. powołania tzw. grup doradczych złożonych z przedstawicieli organizacji
pozarządowych (załącznik nr 4).
Radny T. KUPIS złożył interpelację w sprawie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkół
i bezpieczeństwa w szkole (załącznik nr 5). Zapytał także o stan techniczny obiektów mostowych
posadowionych na terenie miasta Zgierza w ciągach gminnych Gminy Miasto Zgierz (załącznik
nr 6).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: naprawy betonowych schodów znajdujących
się na ul. Długiej przy wiadukcie kolejowym (załącznik nr 7), przedstawienia planów władz miasta
co do dalszego funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych (załącznik nr 8), informacji dot.
zwiększenia liczby osób zatrudnionych jako kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej
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(załącznik nr 9). Radny odczytał zapytanie dotyczące informacji w sprawie programu
aktywizacyjnego 50+ (załącznik nr 10). Radny powiedział również, że kilka miesięcy temu złożył
interpelacje dot. przeniesienia słupków, które znajdują się na ul. Łódzkiej. Z odpowiedzi Pani
Prezydent wynikało, że władze miasta zwróciły się z zapytaniem do Zakładu Energetycznego
o możliwe rozwiązania. Radny zauważył, że nie otrzymał dalszych informacji w tej sprawie. Pan
M. HILIŃSKI zapytał także, dlaczego w delegacji wojewódzkiej do Kostiuchnówki nie było
przedstawiciela Urzędu Miasta Zgierza? Odnośnie delegacji do Maniewicz – Miasta Partnerskiego,
zapytał, jaka była atmosfera podczas pobytu i jak ten wyjazd się zakończył?
Radny K. WĘŻYK złożył interpelacje dot. namalowania linii pionowych na ul. Tuwima i ul. Staffa
w celu oznaczenia ścieżki rowerowej, wyczyszczenie pasa zieleni mieszczącego się między
ul. Tuwima, a domkami jednorodzinnymi na ul. Żytniej, poprosił o wzmożoną kontrolę Straży
Miejskiej w zgierskich placówkach oświatowych w pierwszym tygodniu września oraz
o informację, na jaki etapie prowadzone są działania inwestycyjne drogowe na ul. Witosa,
ul. Żytniej i ul. Zawiszy (załącznik nr 11). Radny poruszył także temat akcji „Sprzątania świata”.
Powiedział, że w ubiegłym roku, worki ze śmieciami, były uprzątane dopiero do dwóch, trzech
miesiącach od zakończenia akcji. W związku z tym, poprosił o skoordynowanie prac pomiędzy
szkołami, Wydziałem Oświaty UMZ oraz Spółką MPGK.
Radny J. SOKÓŁ poprosił o naprawę chodnika z lewej strony ul. Musierowicza (załącznik nr 12).
Radny M. PILARSKI złożył interpelacje w sprawach: poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw
w Parku Miejskim; informacji o spotkaniu, które odbyło się 17 sierpnia br. na stacji kolejowej
Zgierz – Północ, dotyczącym przebudowanego peronu, w ramach projektu „Budowa, przebudowa
przystanków na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” (załącznik nr 13). Radny poprosił
o natychmiastową interwencję dot. wcześniejszego włączania latarń miejskich.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o inwestycję budowy ul. Witosa, wyrażając obawy, co do jej
zakończenia w bieżącym roku. Radna poprosiła o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z pismem o zabezpieczenie środków w budżecie, na wykonanie lewoskrętu
z ul. Gałczyńskiego w stronę Ozorkowa.
Radny T. KUPIS złożył kolejną interpelacje w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach
gminnych w granicach miasta Zgierza (załącznik nr 14).
Radna E. KRZEWINA złożyła interpelację dotyczącą naprawy wjazdu i parkingu znajdującego się
przy ul. 3 Maja wykonanego z kostki brukowej (załącznik nr 15). Radna zapytała także,
czy podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku będzie prowadzona „Akcja liść”?
Radny M. FORFECKI złożył zapytania dotyczące umowy na oświetlenie uliczne (załącznik nr 16)
oraz utrzymania bezdomnych zwierząt (załącznik nr 17).
Przewodniczący RO Stare Miasto H. URBANOWSKI zauważył, że ta sesja powinna rozpocząć się
od przedstawienia nowych Zastępców Prezydenta Miasta Zgierza.
Radny M. SENCEREK poprosił o przedstawienie harmonogramu prac na ul. Witosa; prowadzenie
kontroli kasowników biletów w tramwajach linii 46; spowodowanie możliwości odbierania
migawek elektronicznych w zgierskim punkcie; remont chodnika i nawierzchni asfaltowej
wykorzystywanej jako parking przy Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu;
poprawę inwestycji na stacji Zgierz – Północ, która umożliwiłaby komunikację pieszą mieszkańców
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pomiędzy Osiedlami Proboszczewice i 650-lecia (załącznik nr 18). Radny poruszył także kwestię
kiosku u zbiegu ulic 1 Maja i 3 Maja, poprosił o wyjaśnienie sprzecznych informacji
i decyzji wydanych w piśmie, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza do właścicieli obiektu
(załącznik nr 19).
Radny M. GAJDA na ręce władz miasta złożył podziękowania za „szczególną troskę o ulicę
Suchowolca”.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK odnośnie decyzji o wycofaniu z porządku obrad sesji,
a następnie ponownemu wprowadzeniu pkt „Zapytania mieszkańców”, zasugerował, aby w celu
usystematyzowania i uporządkowania kwestii zabierania głosu przez mieszkańców podczas sesji
RMZ, wprowadzić obowiązek składania swoich wystąpień na piśmie, na ręce Przewodniczącego
Rady, przed rozpoczęciem obrad. Przewodniczący Rady powinien wówczas udzielić głosu poprzez
wprowadzenie odpowiedniego punktu. Ta procedura winna stać się dobrym obyczajem a nawet
zasadą określoną regulaminem. Nieprzygotowane, nielogiczne często wypowiedzi mieszkańców,
stanowią problem dla radnych i władz miasta. Wiceprzewodniczący dodał, że Jego pomysł zrodził
się w celu poprawy współpracy pomiędzy przedstawicielami miasta a mieszkańcami.
Radny M. SENCEREK powiedział, że w dobie demokracji, nie można „segregować ludzi na
lepszych i gorszych, głupszych i mądrzejszych”. Każdy zabierający głos, wystawia świadectwo
samemu sobie i bierze za to odpowiedzialność. Wprowadzenie takiej procedury nie byłoby zgodne
ani z Konstytucją, ani z rozsądkiem, ani z poczuciem sprawiedliwości społecznej.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zauważył, że nie chce nikogo oceniac i klasyfikować,
pragnąłby jedynie, aby sprawy przedstawiane Radzie, były odpowiednio przygotowane
i uporządkowane.
Pkt 6
Zapytania mieszkańców
Mieszkaniec J. BADYNA poruszył sprawę kolektora wzdłuż „trasy ozorkowskiej”. Powiedział,
że nie otrzymał żadnych wyjaśnień na składane przez siebie pisma w tej sprawie. Zauważył,
iż inwestycja budowy ul. Witosa nie zostanie zakończona, dopóki nie zostanie zrobiony kolektor
główny. Deszczówka leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to sprawa
bardzo pilna, ponieważ brak drożności ścieków może skutkować zwrotem dotacji unijnej, którą
otrzymała spółka. Pan BADYNA odniósł się także do sprawy przełożenia linii wysokiego napięcia
pomiędzy ul. Ciosnowską, a ul. Zawilcową. Powiedział, że z odpowiedzi Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami UMZ wynika, że Pani Naczelnik również dostrzega potrzebę zagospodarowania
wskazanego terenu, polegającego na przesunięciu istniejącej instalacji. Niemniej jednak, jak dodaje,
docelowe zagospodarowanie nieruchomości na ul. Zawilcowej wiąże się z przeznaczeniem
wydzielonych działek. Pan BADYNA zauważył, że działki można sprzedać, ale wcześniej, linię
trzeba przełożyć. Miasto wszczęło proces z Zakładem Energetycznym, który, w tym rejonie,
eksploatuje linie od ponad 40 lat. Mieszkaniec mówi, że w swoim piśmie zaproponował, aby
Miasto wyłożyło połowę kosztów przełożenia sieci (to ok. 30 000 zł), na czym i tak w czasie
późniejszym znacznie zyska, odblokowując teren wart 4 – 4,5 mln zł. Pan BADYNA poprosił
o deklarację Pani Prezydent odnośnie tego, że połowa kwoty ze sprzedaży tego terenu, zostanie
zainwestowana na Osiedlu Proboszczewice, m. in. na wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem
SP Nr 10 a salą gimnastyczną, dobudowanie świetlicy czy sali komputerowej.
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Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI wyraził zdanie, że z takimi szczegółowymi sprawami,
mieszkańcy powinni zgłaszać się na posiedzenia merytorycznych komisji RMZ.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, kiedy rozpocznie się dalszy ciąg rozbudowy sieci
ciepłowniczej, począwszy od ul. Dąbrowskiego do Placu Kilińskiego? Poruszyła także temat
ul. Suchowolca. Powiedziała, że blok wojskowy jest na sztucznym podniesieniu, droga
przebiegająca obok powinna być tylko i wyłącznie drogą dojazdową. Zapytała: kiedy powstanie
chodnik przy SP Nr 5; czy bierze się pod uwagę, że nawierzchnia ul. Żytniej, musi być
wybudowana z przeciwspadkiem? Mieszkanka poruszyła także sprawę odbioru środków (z Łodzi)
w wysokości 40 mln zł na remont torów sieci tramwajowej. Pani Z. NIECHCIAŁ zapytała również,
na czyje polecenie zmieniono numer policyjny działki, z ul. Łąkowej 7 na ul. Łąkową 5a?
Mieszkanka dodała, że wzdłuż torowiska tramwajowego należy nadlać asfalt ze względu na
znaczne wykruszenia.
Przewodniczący RO Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI poprosił o wycięcie uschniętych drzew
posadowionych na ul. Narutowicza i ul. Rembowskiego.
Mieszkanka M. KALISIAK, w imieniu "Koła Babiniec" z terenu Osiedla Kurak w Zgierzu,
podziękowała Pani Prezydenta I. Wieczorek oraz sponsorom prywatnym za wsparcie rzeczowe
podczas pikniku organizowanego na Osiedlu Kurak. Podziękowała także wszystkim, którzy
przyczynili się do sprawnego przebiegu "Akcji lato".
Mieszkaniec S. JANISZEWSKI zauważył, że z doniesień prasowych wynika, że po raz kolejny
przedłuża się sprawa realizacji inwestycji drogi ekspresowej S14. Zapytał, czy i w jakim zakresie
prowadzony jest monitoring władz miasta w tej sprawie? Zasugerował, aby na kolejnej sesji RMZ
przedstawione zostało sprawozdanie w tym temacie. Pan JANISZEWSKI poruszył problem
budowy zakładu utylizacji przez firmę BioEkoTech. Zapytał, na jakim etapie jest ta sprawa,
w jakim zakresie i jakie stanowisko zajmuje Miasto, co z terminami? Poprosił o zainteresowanie się
materiałem o podobnej tematyce, który znajdzie się na półkach radnych. Zastępcy Prezydenta
P. Staniszewskiemu podziękował za odpowiedź na swój wniosek. Dodał, że z pisma wynika,
iż rozpoczęła się procedura uchwalania miejscowych planów na terenie miasta Zgierza. W związku
z tym zapytał, kiedy i w jakim zakresie, trybie i czasie, jest prowadzona sprawa „dochodzenia do
uchwalenia miejscowych, poszczególnych planów” ze szczególnym naciskiem planu dotyczącego
dawnych zakładów Boruta, tj. Konstantynowska – Zachód? Pan JANISZEWSKI odnośnie projektu
regulaminu konsultacji społecznych dostępnym na stronie internetowej UMZ, zapytał, na jakim
etapie jest sprawa i kiedy upłynął termin składania uwag? Poprosił o realizowanie decyzji Rady
Miasta w odniesieniu do Programu ochrony środowiska, który jest wpisany jako temat do
procedowania na sesji wrześniowej br.
Mieszkaniec K. SKOWROŃSKI zapytał dlaczego radny Z. Sobczak i radny M. Sencerek nie byli
obecni podczas dnia Ich dyżuru oraz dlaczego radny M. Pilarski spóźnił się na swój dyżur ponad
półtorej godziny? Zapytał: dlaczego od dwóch miesięcy nikt nie naprawił ławki przy Placu
Kilińskiego, mimo, że któryś z radnych zwracał uwagę, iż brakuje tam kilku elementów; kiedy jest
planowana rozbiórka domu w Mieście Tkaczy, który uległ wybuchowi; czy możliwe jest lepsze
oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Tkaczy, bowiem w tej chwili parkują tam
samochody; dlaczego ze słupów na głównych ulicach miasta, zniknęły donice z kwiatami,
czy możliwe jest zainstalowanie większej ilości koszy na śmieci – jeśli tak to kiedy, a jeśli nie,
to dlaczego; kiedy rozpocznie się remont ul. Miroszewskiej?
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Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał, kiedy miasto Zgierz utworzy fundusz odnowy
budynków zabytkowych oraz kiedy ostatecznie zostanie wyremontowana ul. Śniechowskiego,
ul. Popiełuszki i ul. Dąbrowskiego?
Radny M. PILARSKI w trybie ad vocem, odnośnie zarzutów p. K. Skowrońskiego, wyjaśnił, że na
swój dyżur spóźnił się 20 minut, co było wynikiem korka samochodowego na trasie.
Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, po konsultacji z obsługą prawną UMZ, w związku
z wątpliwościami dotyczącymi przeniesienia tematu z planu pracy RMZ z sierpnia na wrzesień,
zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji, w pkt 7 ppkt d projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.
W związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Na 18 obecnych na sali radnych, głosów za oddano 11, a po ponownym przeliczeniu 12, po czym
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji.
W trakcie przerwy obradowała Komisja Statutowo-Prawna RMZ.
Po przerwie.
Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek o reasumpcje głosowania.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek o reasumpcję
głosowania nad wprowadzeniem w. w. projektu uchwały.
W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie zmianę
porządku obrad – wprowadzenie w. w. projektu uchwały.
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę do porządku obrad wprowadzono.
Pkt 7 a
nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu - projekt uchwały
omówił Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w ostatnim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: „poz. 1092” zaproponowała dodać
przecinek oraz wyrazy: „z 2012 r. poz. 742”,
b) w załączniku do projektu uchwały, w § 4, wyraz: „Miasto” napisać z małej litery,
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c) w załączniku do projektu uchwały, w § 10 ust. 1 pkt 5, wymienione są nazwy placówek
oświatowych – Komisja zwróciła uwagę, że tylko przy trzech podana jest pełna nazwa. Komisja
zaproponowała usystematyzowanie nazewnictwa poprzez uzupełnienie pozostałych nazw lub
wykreślenie dotychczas istniejących,
d) w załączniku do projektu uchwały, z § 12 ust. 4 pkt 2 wynika, iż odwołanie członka Rady
Społecznej może nastąpić na wniosek m. in. Dyrektora Zespołu – Komisja zasugerowała
przeanalizowanie tego zapisu i ewentualne jego wykreślenie.
Uwagi Komisji z ppkt a), b) i c) zostały uwzględnione. Nazwy placówek oświatowych zostały
uzupełnione. Uwagę Komisji z ppk t d) odrzucono. Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK zgłosił też
autopoprawkę do projektu - w załączniku do projektu uchwały, z § 10 ust. 1 pkt 3, literę: „ł”
zamienić na literę: „m”.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 20).
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 XXVII/257/12 w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
Pkt 7 b
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 21).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny A. FRACH odwołując się do wypowiedzi Z-cy Prezydenta P. Staniszewskiego na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ z dnia 28 sierpnia 2012 r.,
zapytał ile wniosków o odszkodowania zostało złożonych w związku z fatalnym stanem
nawierzchni i chodników przy ul. M. Curie-Skłodowskiej?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że kwestia odszkodowań to jeden z argumentów
przemawiających za zapisaniem kwoty w budżecie na to zadanie. Dodał, że wielokrotnie Rada
Osiedla składała pisma w tej sprawie. Stan nawierzchni jest fatalny. Miasto kieruje się troską
o bezpieczeństwo mieszkańców podążąjących do pobliskiego kościoła, dzieci przemierzających tą
drogę do gimnazjum oraz świetlicy przykościelnej. Dokładnej odpowiedzi na zadane pytanie,
dot. liczy wniosków o odszkodowanie, w tej chwili nie umie udzielić.
Radny T. KUPIS zapytał o konkretne przeznaczenie kwoty 136 000 zł zapisanej w projekcie na
remont nawierzchni ul. M. Skłodowskiej – Curie?
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że zadanie będzie objęte przetargiem i kwoty będą
prawdopodobnie niższe. W ramach inwestycji, wymieniona będzie nawierzchnia ulicy na asfaltową
oraz wyremontowany zostanie chodnik po stronie lewej.
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Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała o powód zmniejszenia wydatków przeznaczonych
na parking przy ul. Powstańców Śląskich?
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że są to pozostałe po wykonanej inwestycji środki, które
zostaną przekazane na utworzenie oświetlenia na ul. Tatrzańskiej.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zauważyła, że lepszym wyjściem byłoby przeznaczenie
tejże kwoty na remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że rozmawiała w tej sprawie z Przewodniczącym Zarządu
Osiedla Kurak. Problem jest znany i brany pod uwagę. W pierwszej kolejności jednak, planuje się
utwardzenie nawierzchni drogi pomiędzy „Biedronką” a ciągiem sklepów – bowiem ten problem
jest zgłaszany najczęściej przez mieszkańców Osiedla.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 1, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVII/258/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych.
Pkt 7 c
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038 – projekt uchwały omówiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła następujące uwagi do projektu uchwały:
a) w załączniku nr 4 do projektu uchwały, w pkt 2 lit. b) wyrazy: ”zakończone nim” zastąpić
wyrazem: „zakończeniem”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).
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. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVII/259/12 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
Pkt 7 d
zmiany uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r. – projekt uchwały wraz
z autopoprawką omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
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 - 7, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXVII/260/12 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/236/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.
Pkt 8
Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
Materiał pisemny - sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza stanowią załączniki od nr 23
do nr 30.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący poddał pod głosownie - blokiem, przyjęcie
sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdania.
Pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
09 lipca – uczestniczył w I posiedzeniu kolejnej kadencji RO Rudunki. Przewodniczący RMZ
poinformował, iż Przewodniczącą Zarządu Osiedla Rudunki została pani Wiesława Partycka,
a Przewodniczącym RO Rudunki został pan Andrzej Majorek;
11 lipca – uczestniczył w I posiedzeniu kolejnej kadencji RO Krzywie - Chełmy. Przewodniczący
RMZ poinformował, iż Przewodniczącą Zarządu Osiedla Krzywie-Chełmy została pani Beata
Rumińska, a Przewodniczącą RO Rudunki została pani Zdzisława Sypniewska;
16 lipca – brał udział w pogrzebie Członka Zarządu Spółki WodKan M. Ignasiaka;
15 sierpnia – składał kwiaty z okazji Święta Wojska Polskiego na grobach żołnierzy na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Piotra Skargi w Zgierzu
Powiedział, że na Jego ręce, wpłynęły dwa projekty uchwał poza tymi zgłoszonymi do porządku
obrad sesji:
● projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych do wstępnego zapoznania się z jego treścią;
● projekt uchwały radnych: A. Mięsoka i J. Zielińskiej w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza,
który został przekazany do zaopiniowania jednostkom pomocniczym miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się do przedstawicieli jednostek pomocniczych
w sprawie zorganizowania spotkania roboczego dot. wprowadzenia koniecznych zmian do statutów
poszczególnych jednostek. Poprosił o wskazanie dogodnej godziny spotkania. Dodał, że po
ustaleniu terminu, informacja zostanie przekazana na ręce Przewodniczących Zarządów.
Radnym RMZ przypomniał o konferencji dot. prawnej sytuacji osób niepełnosprawnych, która
zaplanowana została na dzień 11 września br. na sali 114 UMZ. Poprosił o uczestnictwo w w. w.
wydarzeniu.
Przewodniczący RMZ odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce, w omawianym okresie:
● Pismo Klubu PO z propozycjami do projektu uchwały w sprawie kierunków działań
Prezydenta Miasta Zgierza;
● Pismo z Pływalni „Wodnik” z Ozorkowa – zaproszenie na samorządowe zawody pływackie;
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Pismo p. A. Szczepańskiej kierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łodzi za pośrednictwem Rady Miasta Zgierza;
Pismo Starosty Powiatowego w Zgierzu, do wiadomości RMZ, w sprawie realizacji
postulatów Zarządu Osiedla Przybyłów dot. poprawienia bezpieczeństwa i jakości ruchu na
ul. Piłsudskiego;
Pismo Prezesa PSL S. Janiszewskiego, do wiadomości RMZ, dot. terenów po zakładach
Boruta;
Wniosek Prezesa PSL S. Janiszewskiego, do wiadomości RMZ, dot. wstrzymania wydania
decyzji w sprawie firmy BioEkoTech,
Pismo Z-cy Prezydenta P. Staniszewskiego, do wiadomości RMZ, dot. odpowiedzi na
wniosek p. S. Janiszewskiego;
Pismo Prezesa PCK Oddziału Rejonowego w Zgierzu dot. akcji „Wyprawka dla żaka”;
Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.
uchwały Nr XXVI/145/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r.;
Pismo Prokuratury Rejonowej w Zgierzu dot. prośby o przekazywanie, w celach
kontrolnych, kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miasta Zgierza;
Wezwanie Łódzkiego Sądu Administracyjnego o uzupełnienie dokumentacji dot. sprawy
zaskarżonej uchwały RMZ;
Pismo Wojewody Łódzkiego, do wiadomości RMZ, dot. przeprowadzonej przez NIK,
kontroli w sprawie gospodarki ściekowej gmin na obszarach nieobjętych systemem
kanalizacji zbiorczej;
Odpowiedź Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu na wniosek Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ dot. przeprowadzonych w szpitalu audytów;
Pismo Wojewody Łódzkiego, do wiadomości RMZ, dot. prawa związków zawodowych do
opiniowania założeń i projektów aktów prawnych, objetych zadaniami tychże związków;
Pismo P. M. Modlińskiego dot. prośby o udostępnienie opinii rad osiedli oraz komisji RMZ
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Suchowolca;
Pismo OSP w Zgierzu Proboszczewicach dot. prośby o przekazanie kopii protokołów ze
wskazanych posiedzeń RO Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu;
Pismo P. D. Górczyńskiej w sprawie uwag do studium zagospodarowania w rejonie ulic
Wiosny Ludów, Polna, Cegielniana;
Odpowiedź Z-cy Prezydenta P. Staniszewskiego na pismo p. D. Górczyńskiej przekazane do
zainteresowanej;
Pismo Straży Miejskiej dot. wyjaśnień do pisma złożonego przez Hurtownię W&W z dnia
01 czerwca 2012 r.;
Pismo P. R. Nawłoki Prezesa DPD Polska, do wiadomości RMZ, w sprawie uruchomienia
dodatkowych połączeń autobusowych na trasie Stryków – Zgierz;
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza Nr 206/VI/2012 w sprawie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza;

Przewodniczący Zarządu Osiedla A. Łaszczewski zapytał o termin wydania opinii jednostek
pomocniczych do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o komentarz radnego A. Mięsoka.
Radny A. MIĘSOK wyjaśnił, że opinia powinna być wydana na najbliższym posiedzeniu rady
osiedla, a po uzyskaniu wszystkich, projekt winien być wprowadzony do porządku obrad sesji
RMZ.
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W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 10
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac w okresie pomiędzy sesjami stanowi załącznik
nr 31 do protokołu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.
W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 11
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK odnośnie PKP, wyjaśnił, że najbliższe spotkanie odbędzie się
07 września br. - poruszona zostanie wówczas kwestia wydłużonego czasu otwarcia kas biletowych.
Powiedział, że Straż Miejska będzie prowadziła w najbliższym czasie wzmożone kontrole
prędkości pojazdów poruszających się przed szkołami. Odnośnie drogi S14 – sprawa jest na bieżąco
monitorowana. Będą także prowadzone rozmowy ze spółką MPGK w sprawie zbierania na bieżąco
worków ze śmieciami po zakończeniu akcji „Sprzątania świata”. Poinformował także, że zgodnie
z sugestią, zostanie przeprowadzony przegląd sprzętu w Parku Miejskim - pod kątem
bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Dodał, że pracownicy MUK-u sprawdzą informację
o niedziałających kasownikach; na koniec września, października, pojawią się nowe nasadzenia na
ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza. Pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym
terminie.
Naczelnik Wydziału Oświaty UMZ I. OLSZEWSKA-NOWAK wyjaśniła, że wszystkie szkoły
z wyjątkiem SP Nr 11 brały i będą brać udział w akcji "Owoce w szkole". Odnośnie, akcji
„Sprzątania świata” dodała, że co roku ustalany jest harmonogram ze spółka miejską. Opóźnienia
mogą wynikać z tego, że nie wszystkie szkoły przeprowadzają akcję w tym samym dniu. Worków
ze śmieciami jest zawsze bardzo dużo, pracownicy spółki nie są w stanie zebrać ich w ciągu
jednego, czy dwóch dni.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI do wypowiedzi Z-cy Prezydenta B. Bączaka dodał,
że w sprawie S14, w dniu 16 sierpnia br. odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. ZDiT
zależy na na włączeniu się do tej drogi. Dodał, że w projektowanym studium zagospodarowania
przewidziany jest pas dla S14. Z-ca Prezydenta wyjaśnił kwestię naprawy ul. Witosa tłumacząc,
że przeszkody pojawiają się ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – chodzi
o połączenie projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej z ul. Ozorkowskiej z istniejącymi
odpływami z ulic bocznych, w tym, z ul. Witosa. Odnośnie Zakładu termicznej utylizacji odpadów
BioEkoTech zapewnił, że stosowny organ, którym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
rozstrzygnie ostatecznie tą kwestię, wydając orzeczenie, które będzie wiążące dla Miasta.
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Prezydent I. WIECZOREK odnośnie dbałości o zgierskie zabytki, zauważyła, że uchwałą RMZ,
50 000 zł zostało przeznaczonych na na remont Parafii Księdza M. Undasa.
Radny M. PILARSKI poprosił o interwencję w sprawie zapalania latarń miejskich kilka minut
wcześniej niż dotychczas. Po zmroku, kierujący pojazdem, nie jest w stanie dostrzec pieszego
przechodzącego przez pasy, co stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że sprawa zostanie pomyślnie załatwiona.
Pkt 12
Zapytania i wolne wnioski
Radny A. MIĘSOK zapytał o rozstrzygnięcie SKO w sprawie zakładu utylizacji odpadów,
czy będzie ono wiążące, czy Miasto poczeka na uchwalenie studium uwarunkowań a następnie
miejscowego planu zagospodarowania?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI odpowiedział, że należy trzymać się litery prawa. „Jeżeli
SKO rozstrzygnie określoną kwestię, będziemy się jej trzymali (...) Musimy zastosować się do tego
co SKO nam wykaże. Natomiast procedowanie w dalszym etapie, będziemy przewidywać - jak
należy postąpić, co należy zrobić dalej - i po rozstrzygnięciu SKO, będzie taka decyzja podjęta”dodał.
Radna B. PALMOWSKA zapyta o strukturę organizacyjną UMZ, a dokładnie o zakres
obowiązków Zastępców Prezydenta.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że struktura organizacyjna została zmieniona. Wszystkie
informacje są zamieszczone na stronie internetowej UMZ.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że jako II Zastępca Prezydenta, nadzoruje pracę
następujących wydziałów: Wydziału Mieszkalnictwa, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Stanowiska ds. Spółek
z Udziałem Miasta i Obsługi Inwestora.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że jako I Zastępca Prezydenta, nadzoruje pracę
następujących wydziałów: Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Wydziału Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Geodezji, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Zamówień
Publicznych, Wydziału Działalności Gospodarczej.
Radny T. KUPIS zapytał o część budowy Wielofunkcyjnej Sali Gimnastycznej przy SP Nr 12 –
a dokładnie o ciąg komunikacyjny między salą a boiskiem. Poruszył także problem braku furtki
w ogrodzeniu na Orliku przy ul. Leśmiana.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI odnośnie braku furtki powiedział, że zbada ten temat.
W kwestii sali przy SP Nr 12, wyjaśnił, że wyjście na bieżnię ze strony sali gimnastycznej istnieje.
Pozostała jedynie sprawa łącznika pomiędzy salą a starym budynkiem szkoły. Rzeczywiście,
wcześniej nie zostały tam przewidziane schody, ale jest to tylko kwestia czasu – schody zostaną
wykonane w pierwszej kolejności.
Radna J. ZIELIŃSKA w imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz rodzin, które
otrzymały wsparcie, podziękowała wszystkim za udział w akcji "Paka dla uczniaka" – za udział
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w meczu charytatywnym, który odbył się w ogrodzie MOK-u, oraz za zbiórkę wyposażenia
szkolnego.
Radny Z. ZAPART poinformował o drugiej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ, która
odbędzie się zaraz po sesji.
Radny M. HILIŃSKI zapytał jeszcze raz o wyjazd władz miasta i radnych na Ukrainę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył tylko, że z wiadomości, które posiada, był to
wyjazd prywatny.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ powróciła do tematu chodnika na ul. 1 Maja prowadzącego do SP
Nr 5. Zapytała, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana?
Rzeczniczka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza P. MALIK zaprosiła radnych na spotkanie
podsumowujące kadencję MRMZ, które odbędzie się w CKD, 01 września br., o godz. 15.00.
Mieszkaniec J. BADYNA zapytał, o odpowiedzi na swoje pytania.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że koncepcja i projekty są opracowane. Niestety,
to wszystko, póki co, „rozbija się” na etapie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad.
Pkt 13
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXVII sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała

Posiedzeniu przewodniczyli

Podinspektor
w Biurze Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Zgierza

Katarzyna Kołodziejska

Jarosław Komorowski

Grzegorz Maciński
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