Protokół Nr XXVIII/12
XXVIII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 września 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. 17.25
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.
7.

Otwarcie sesji.
Wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia
udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji
przyjętych zadań,
b) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
c) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu
zmienionej uchwałami Nr XXXIV/315/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. i Nr X/90/11 z dnia
30 czerwca 2011 r.,
d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie
powierzenia Gminie Miasto Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na
prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,
e) przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta
Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury,
f) ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012-2014,
g) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,
h) podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
i) 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.,
j) wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy
wynikające z umowy o pracę dla radnego,
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k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
8. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXVIII 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 stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wraz z Prezydentem Miasta Zgierza I. WIECZOREK
wręczyli uczniom zgierskich szkół nagrody i dyplomy za wybitne osiągnięcia w nauce.
Stypendia otrzymali: Agnieszka Matysiak, Anna Żułkowska, Andrzej Kudaj, Małgorzata Balcerzak,
Magdalena Sławińska, Radosław Swędrak, Damian Ciunowicz, Jan Rybicki.
Pkt 3
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4
tematu: Informacja na temat planowanej likwidacji Oddziału Pediatrycznego w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.
W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 8
ppkt a) (po wcześniejszej zmianie) projektu uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta
Zgierza dotyczących projektu pn. "Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi
oraz ich utwardzenie" realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
W głosowaniu: za - 22, przeciw - 1, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 10)
(po wcześniejszych zmianach) pkt pn. "Informacja dla Rady Miasta Zgierza na temat odstąpienia
przez Fortum Power And Heat Polska Sp. z o. o. od umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego
PEC Zgierz Sp. z o. o. i przekazanie praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Bełchatów Oddział Elektrociepłownia Zgierz".
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W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmianę wprowadzono.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI poinformował o zmianie tytułu uchwały dot. wprowadzenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy
Miasto Zgierz.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z uwagami poszczególnych Komisji RMZ
wycofał z porządku obrad sesji, projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania
Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012-2014.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2.
W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
następnego pkt porządku obrad.
Pkt 4
Informacja na temat planowanej likwidacji Oddziału Pediatrycznego w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu
Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że na sali nie ma Pani Prezydent. Powiedziała, że jest to
bardzo ważny pkt porządku obrad i uważa, że władze miasta powinny być obecne.
Asystent Prezydenta Miasta Zgierza A. TOKARZ wyjaśnił, że pani Prezydent jest na wcześniej
zaplanowanym spotkaniu.
W imieniu Klubu Radnych PO B. ŚWIĄTCZAK złożyła wniosek o ogłoszenie przerwy
w obradach, do czasu przybycia Prezydenta Miasta Zgierza I. Wieczorek na sesję.
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 2, wstrzym. - 2, wniosek podjęto.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Głos zabrała Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
D. ŁUCZYŃSKA. Powiedziała, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu jest jednym
z największych, uznawany za strategiczny, ukierunkowany głównie na bazę zabiegową ale
jednocześnie, na tle pozostałych - podległych samorządowi województwa jednostek,
z najtrudniejszą sytuacją finansową. W placówce przeprowadzony został audyt i w tej chwili
prowadzonych jest kilka działań naprawczych. Powiedziała, że na bazie ustawy o działalności
leczniczej, w tej chwili "walczymy o funkcjonowanie tej placówki". W. w. ustawa nakłada na organ
założycielski pewne obowiązki, przede wszystkim pokrycie wyniku ujemnego placówki za 2012 r.
To duże obciążenie dla samorządu województwa. Ustawodawca określił, że jeśli zadłużenie nie
zostanie pokryte, placówka może zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego, albo ulec
likwidacji. Pani Dyrektor wytłumaczyła, że nie ma mowy o likwidacji Oddziału Pediatrycznego,
tylko o przeniesieniu do szpitala w Łagiewnikach, który jest teraz rozbudowywany. W nowym
pawilonie, będą posadowione oddziały pediatryczne: pulmonologiczny i neurologiczny
przeniesione ze Szpitala im. J. Korczaka. Powstanie tam Centrum Pediatryczne, które będzie
oferowało pełną diagnostykę, a także umożliwi konsultowanie poszczególnych schorzeń przez
lekarzy różnych specjalności. Jeżeli chodzi o zgierski szpital, przygotowywane jest miejsce na
przeprowadzenie dwóch oddziałów zabiegowych ze szpitala w Tuszynie: urologicznego
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i chirurgicznego. Największy problem WSzS w Zgierzu to niedoszacowany kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Szpital ma o wiele większe możliwości realizacji świadczeń medycznych niż
pozwala na to kontrakt. Dyrektor zwróciła się do radnych o wsparcie i przyjęcie stanowiska, które
wspierałoby działania Samorządu Województwa Łódzkiego skierowane do Prezesa NFZ Oddziału
Łódzkiego w sprawie zwiększenia tego kontraktu. Nadwykonania w szpitalu, rocznie, sięgają ok.
pięciu i pół do sześciu milionów złotych. Od 2010 roku, NFZ nie płaci za te usługi. Plan samorządu
województwa jest taki: szpital w Zgierzu ma funkcjonować, są przeznaczone środki na remont
(w ostatnich 3 latach - 21 milionów złotych), powstało lądowisko - z uwagi na sąsiedztwo
skrzyżowania autostrad. Placówka ma być wielospecjalistyczna, wzmocniona zabiegowo.
Radny M. PILARSKI wyraził nadzieję, że Pani Dyrektor przekaże Marszałkowi Województwa
wszystkie pytania i uwagi, które padną na sesji RMZ. Odnośnie zadłużenia szpitala, radny
zauważył, że od kilku lat, pełniącą obowiązki dyrektora szpitala i ta która doprowadziła do takiego
zadłużenia, jest ta sama osoba, która tydzień temu, została ponownie wybrana na to stanowisko.
Decyzja Marszałka jest skandaliczna. Ta sytuacja powinna ulec zmianie. Odnośnie planów
przeniesienia do zgierskiego szpitala oddziału urologicznego – zauważył, że ten oddział już istnieje.
Dodał, że zabrany został już Oddział Szczękowo-Twarzowy, a Szpitalny Oddział Ratunkowy nadal
nie ma kontraktu. Po co lądowisko, jeśli nie ma SOR-u? Radny powiedział, że jeśli Marszałek nie
zmieni decyzji i ta sytuacja nie ulegnie zmianie, podejmie radykalne kroki, aby to zmienić.
Rozpocznie, wspólnie z Posłem RP M. Matuszewskim zbieranie podpisów przeciw skandalicznym
decyzjom Marszałka. Jeśli to nie pomoże, zablokowana zostanie krajowa "jedynka". Nie można tak
traktować 160 000 mieszkańców powiatu zgierskiego - dodał wzburzony. Powiat zgierski jest
jednym z sześciu największych w Polsce, a działania podejmowane wobec niego są skandaliczne.
Dyrektor D. ŁUCZYŃSKA wytłumaczyła jeszcze raz, że niedoszacowanie kontraktu z NFZ jest
niezależne od tego, kto jest dyrektorem. Jeszcze raz poprosiła radnych o wsparcie, np. w formie
stanowiska Rady Miasta Zgierza w tej sprawie. Powiedziała także, że obecny dyrektor zna już
sytuację szpitala. Ktoś nowy musiałby się „tego szpitala nauczyć”. Odnośnie Oddziału Urologii,
wyjaśniła, że owszem jest już taki, ale przeniesienie kolejnego, to po prostu zwiększenie kontraktu.
W sprawie SOR-u wyjaśnia, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 01 listopada 2011 r.
wskazywało bardzo szczegółowe warunki działania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Podjęte
zostały kroki i w chwili obecnej oddział jest remontowany - przeznaczone środki to dwa i pół
milona złotych. Lądowisko jest więc potrzebne. Dodała także, że na SOR-ze znajdzie się „łóżko
pediatryczne” i w miarę potrzeb będą podejmowane działania w stanach zagrożenia życia.
Na leczenie zachowawcze, dzieci kierowane zostaną do nowego centrum Pediatrycznego
w Łagiewnikach.
Radna B. ŚWIĄTCZAK podziękowała Pani Dyrektor za przybycie na sesję. Radna wspomniała
o Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, o jego rentowności. Dodała, że nie rozumie, dlaczego
został zlikwidowany. Najbliższe miejsce dla pacjenta w tym zakresie, w pewnym momencie, było
dopiero w Warszawie. Radna mówiła o swoim zaniepokojeniu w sprawie planowanej likwidacji
Oddziału Pediatrycznego. Ten oddział jest nam, mieszkańcom Zgierza bardzo potrzebny. Udzielana
jest tam pomoc dzieciom, które nie mogą być leczone w warunkach domowych. Radna poprosiła
o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. Powiedziała także, że na jednej z sesji RMZ był obecny
Dyrektor WSzS w Zgierzu. Rada Miasta Zgierza przyjęła wówczas, w formie uchwały, stanowisko
w sprawie zwiększenia kontraktu z NFZ. Jak widać nie przyniosło to oczekiwanego skutku.
Zauważyła również, że służba zdrowia nie może być tylko i wyłącznie instytucją przynosząca
zyski. Nie można rozpatrywać tego tylko w takich kategoriach. Zaznaczyła, że już teraz pojawia się
problem, kiedy na Pogotowie trafia dziecko z urazem. Rodzice odsyłani są do Łodzi, do Szpitala na
ul. Sporną.
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Dyrektor D. ŁUCZYŃSKA powiedziała, że wszystkie uwagi przekaże Marszałkowi. Dodała, że te
wszystkie zmiany służą utrzymaniu szpitala.
Radny Z. ZAPART poprosił o przekazanie w Urzędzie Marszałkowskim informacji o tym, że Rada
Miasta Zgierza, w ramach konsultacji społecznych, chciałaby o takich ważnych planach i decyzjach
dotyczących Zgierza, wiedzieć dużo wcześniej. Wyraził wątpliwość, czy jedno łóżko na SOR-ze
w Zgierzu, przeznaczone dla dzieci, będzie w stanie zabezpieczyć i umożliwić przyjęcie wszystkich
potrzebujących pacjentów? Zwrócił również uwagę, na potrzebę zmian w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej (przedłużenie kursowania autobusów linii nr 51), jeśli przeniesienie oddziału
dojdzie do skutku.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy personel Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Zgierzu
będzie także przeniesiony do Łagiewnik? Zauważyła także, że nie rozumie prowadzonej przez
samorząd województwa polityki, będzie bowiem trzeba wybudować kolejny, nowy pawilon. Czy na
to znajdą się środki?
Dyrektor D. ŁUCZYŃSKA wytłumaczyła, że wraz z przeniesieniem Oddziału, do Szpitala
w Łagiewnikach trafi także cały personel i zaplecze. Odnośnie nowego pawilonu, wyjaśniła,
że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia do 2016 roku, budynek na ul. Wycieczkowej, tak czy
inaczej musiałby zostać wyremontowany. Biorąc pod uwagę przyszłość, samorząd województwa
podjął decyzję o przeniesieniu istniejącego już Oddziału Pediatryczno – Pulmonologicznego
i kolejnego ze Zgierza do nowo wybudowanego budynku. Uprzedzając pytania, dodała, że po
przeniesieniu Pediatrii ze Zgierza, będzie po prostu więcej łóżek i wyższy kontrakt z NFZ. 22 łóżka
w Zgierzu to zbyt mało na utrzymanie oddziału. Poza tym, Szpital w Łagiewnikach jest w świetnej
kondycji finansowej i może sobie pozwolić na udzielanie świadczeń deficytowych, jakim jest
niestety prowadzenie Pediatrii. Nie chodzi tu jednak tylko o pieniądze. Wszystkim zależy na
zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców, stąd te wszystkie plany związane z przenosinami
poszczególnych oddziałów do Zgierza.
Radny M. PILARSKI zauważył, że jedno łóżko pediatryczne na Oddziale Ratunkowym, na powiat
o liczebności 160 00 mieszkańców, to zdecydowanie za mało. Poza tym, jeśli przeniesiony zostanie
cały personel do Łagiewnik, to kto zajmie się dziećmi w zgierskim szpitalu?
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ powiedziała, że dyrektor zgierskiego szpitala oszukał wszystkich,
władze miasta, posłów, radnych i mieszkańców. Obiecywał wystąpienie o kontrakt do NFZ, a tego
nie zrobił. Czy w związku z tym, ten człowiek nadal będzie zarządzał zgierskim szpitalem. Dodała,
że Szpital im. J. Korczaka jest przeciwny przeniesieniu oddziałów. Wspomniała także o sprzęcie
pozyskanym z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zginął ze zgierskiego szpitala - został
razem z Oddziałem Alergologicznym przeniesiony do Szpitala im. M. Kopernika.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy nowy budynek
ma powstać na ul. Wycieczkowej, czy na ul. Okólnej?
Dyrektor D. ŁUCZYŃSKA odpowiedziała, że na ul. Okólnej.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wspomniała o przeniesieniu Oddziału Alergologicznego do Łodzi. Teraz
ta sama sytuacja dot. Oddziału Pediatrycznego. Wyjaśniła, że ówczesny Dyrektor A. Frontczak
zaproponował wysokie uposażenia pediatrom, po to, by zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie
oddziału poprzez odpowiednią ilość zatrudnionych lekarzy specjalistów. Dodała, że być może
pomysłem teraz byłoby obniżenie wynagrodzeń pracownikom oddziału – jeżeli to jest jedyne
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możliwe wyjście i szansa na utrzymanie Pediatrii w zgierskim szpitalu.
Dyrektor D. ŁUCZYŃSKA powiedziała, że wszystkie uwagi przekaże Marszałkowi. Dodała,
że jeśli dojdzie do przeniesienia, na Oddziale Ratunkowym w Zgierzu, planowane jest zachowanie
lekarza pediatry i jednego łóżka dla najmłodszych pacjentów. Przypomniała, że Oddział
Pediatryczny był oddziałem zachowawczym, więc i tak w przypadku dolegliwości urazowych,
dzieci kierowane były do Łodzi. Powiedziała też: "Chciałabym Państwu bardzo, bardzo
podziękować za to, że włączacie się w funkcjonowanie tej placówki, że dbacie o swoich
mieszkańców. Pamiętajcie też o tym, że Pan Marszałek ma też na uwadze największy swój powiat
i szpital, który się znajduje... w związku z tym, stąd nasze działania, stąd podejmowane decyzje.
Być może, że nie wszystkie są decyzjami, które z pełną akceptacją Państwa się zderzają, natomiast,
niewątpliwie, wszystkie te uwagi, które Państwo przekazaliście, będą przekazane i ta decyzja
jeszcze będzie podlegała przemyśleniu i, i na pewno wszystkie, wszystkie uwagi zostaną
przekazane Panu Marszałkowi. Dziękuję bardzo."
Radny M. PILARSKI poprosił o literalne zaprotokołowanie wypowiedzi Pani Dyrektor, z której
wynika, że Pan Marszałek ma na uwadze swój największy powiat i przez to "w domyśle", zabiera
Pediatrię ze Zgierza.
W związku z brakiem kolejnych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ, J. KOMOROWSKI,
na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza oraz w związku z koniecznością zwołania posiedzeń
poszczególnych komisji RMZ (KBiF, KGKiM, KSt-Pr, KSO, KIG), ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 5
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji
W związku z brakiem uwag dot. protokołu Nr XXVII/12 z XXVII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia
30 sierpnia 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego
przyjęcie:
Protokół Nr XXVII/12 - głosowano: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3.
Pkt 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła interpelację w sprawie opieszałości Kancelarii Prawnej
obsługującej UMZ w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do procedowania sesji RMZ
(załącznik nr 3). Radna odczytała także interpelację w imieniu radnej K. KUPISWOJCIECHOWSKIEJ w sprawie wyjaśnienia przyczyn braku środków zabezpieczonych
w budżecie miasta na rok 2012 w poszczególnych działach (załącznik nr 4).
Radna B. PALMOWSKA zapytała, kiedy pracownicy niepedagogiczni zgierskich szkół
i przedszkoli dostaną podwyżki? Radna podziękowała także Kierownikowi MUK
M. Miśkiewiczowi za determinację w działaniach dotyczących kursowania autobusu linii nr 3.
Radny A. FRACH skierował zapytanie do klubów radnych RMZ - czy będą składać propozycje dot.
ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012 - 2014. Dodał, że tylko Klub
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Radnych PO odniósł się do tego tematu. Odczytał także stanowisko Klubu w tej sprawie (załącznik
nr 5).
Radny S. SKUPIŃSKI mówił o ważnej roli Zastępców Prezydenta, poprosił o przedstawienie siebie
i swoich planów współdziałania z Prezydentem Miasta Zgierza.
Radny M. PILARSKI ponownie złożył interpelację w sprawie spotkania dotyczącego przebudowy
peronu stacji kolejowej Zgierz - Północ (załącznik nr 6). Poprosił także o informację w sprawie
planów pozyskiwania środków zewnętrznych na rok 2013 (załącznik nr 6). Złożył wniosek,
aby Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ przedstawił na następnej
sesji RMZ informację na temat aktualnej realizacji i harmonogramu prac związanych z projektem
pn. "Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza". Radny złożył także kolejną interpelację
w sprawie przedstawienia informacji na temat prognozowanych stawek podatkowych do końca
obowiązującej kadencji RMZ (załącznik nr 7). Poprosił także o naprawienie podjazdu
do ul. Piątkowskiej z ul. Północnej.
Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje w sprawach: informacji dot. wysokości środków
przeznaczonych na organizację imprezy promującej markę "Miasto Tkaczy", która odbyła się
16.09.2012 r. (załącznik nr 8); postanowienia SKO - kiedy wpłynęło do UMZ, czy Prezydent złoży
odwołanie do WSA w tej sprawie (załącznik nr 9).
Radny T. KUPIS złożył interpelację w sprawie podjęcia działań mających na celu dostosowanie
kursu autobusów nr 8 w godzinach rannych do potrzeb młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum
Nr 1 i SLO im. R. Traugutta w Zgierzu (załącznik nr 10).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA złożyła interpelacje w sprawach: zabezpieczenia
środków w budżecie na rok 2013 na modernizację boiska przy SP Nr 11; postawienia barierek
ochronnych przed wejściem do SP Nr 5; uzupełnienia oznaczeń poziomych w okolicy szkół
i przedszkoli, szczególnie przed Miejskim Przedszkolem Nr 9 "Słoneczny Dom" na ul. Dubois;
zmodernizowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu na pasach na ul. Łódzkiej przy herbie
Zgierza - osoby niedowidzące mają problem, ponieważ brakuje sygnalizacji dźwiękowej. Radna
poruszyła także problem, który dotyczy pracowników byłej Spółki MKT, którzy w ramach
porozumienia pomiędzy Miastem Łódź i Gminą Miasto Zgierz, przeszli do Spółki MPK Łódź.
Mimo zapewnień władz łódzkiej spółki, zwolniona została już jedna osoba. Z informacji, które
posiada radna, przygotowywane są kolejne 23 wypowiedzenia, a dot. to m. in. pracowników
administracji i zaplecza technicznego. Radna zwróciła się do Prezydenta Miasta I. Wieczorek
o wystąpienie z oficjalnym zapytaniem w tej sprawie i potępieniem zaistniałej sytuacji.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN złożył interpelację prosząc o doprowadzenie nawierzchni
ulicy Rembielińskiego (plus chodnik) i ulicy Stępowizna do stanu sprzed rozpoczęcia prac
kanalizacyjnych. Zdemontowane zostały m. in. tablice informacyjne i płyty, które do tej pory nie
zostały ponownie ułożone. Radny poprosił także o wysypanie tłuczniem ul. Zegrzanki.
Radny M. FOFRECKI przekazał kilka próśb i uwag zgłoszonych na ostatnim posiedzeniu
RO Podleśna. Zapytał na jakim etapie są przygotowania do realizacji inwestycji budowy
oświetlenia na ul. Przybyszewskiego (inwestycja przy współudziale mieszkańców - komitet
zawiązał się w roku ubiegłym, więc zgodnie z uchwałą RMZ dot. partycypacji mieszkańców
w kosztach inwestycji, jej wykonanie powinno zakończyć się w roku bieżącym). Przy okazji
rozmów w sprawie budżetu na rok 2013, mieszkańcy oraz członkowie RO poruszyli kwestię
budowy ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Kossaków do ul. Kasprowicza, w związku z tym,
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radny zapytał, czy dokumentacja zostanie wykonana jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, to poprosił
o umieszczenie tego zadania w budżecie na rok następny. Radny poruszył także temat kursowania
autobusów miejskich, zapytał, czym kierowały się władze miasta, likwidując znaczną ilość kursów
autobusów nr 4 i 8, w szczególności w godzinach, kiedy dzieci dojeżdżają i wracają ze szkół.
Zapytał także, kiedy rozpocznie się budowa stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie
Osiedla Rudunki. Poprosił także o naprawę zjazdu z ul. Trojańskiej od strony lasu na
ul. Kasprowicza (zjazd utrudnia powstały kilkunastocentymetrowy próg), oraz oberwanego pobocza
ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Kossaków. Radny poprosił także
o udzielenie informacji nt. ile i na jaką kwotę wydano w bieżącym roku - do dnia dzisiejszego decyzji o zajęciu pasa drogowego, w tym także decyzji karnych; jakie z tego tytułu uzyskano
wpływy do budżetu; jaki to stanowi % planowanych na rok 2012 dochodów oraz jak wygląda
ściągalność tych należności?
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI powiedział, że z informacji
prasowych dowiedział się, że projektanci przebudowy skrzyżowania ulicy Sieradzkiej z ulicą
Łódzką - poddali się i nie widzą jak rozwiązać ten problem. Zapytał, czy w związku z tym,
nie należałoby zastanowić się na utwardzeniem ul. Łukasińskiego i poprowadzić tamtędy ruch
tranzytowy ciężkich samochodów. Oprócz tego, przydałoby się także "zrobić" ulicę Miroszewską,
z tym, że problemem jest most na rzece Bzurze. Przewodniczący poruszył także kwestię
Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosków
mieszkańców dot. zmian do Studium uwarunkowań. Do Przewodniczącego RMZ zwrócił się
z propozycją, aby jednak rozdać radnym RMZ, chociaż po jednym egzemplarzu w. w. zarządzenia,
ponieważ jest to bardzo istotna sprawa. Na etapie pracowania nad studium, można zmienić plan
zagospodarowania na terenie dawnego Parku Przemysłowego Boruta, tak aby w przyszłości nie
było możliwości wnioskowania o wybudowanie spalarni. Przewodniczący wyraził swoje
zadowolenie w temacie dalszego powierzania funkcji i stanowiska dyrektorom placówek
oświatowych, bez konieczności przeprowadzania konkursów.
Radny M. GAJDA złożył wniosek o zmianę nazwy ulicy Suchowolca na ulicę Prezydencką.
Radna E. KRZEWINA zapytała, kiedy rozpocznie się budowa oświetlenia na Osiedlu
Proboszczewice?
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: naprawy lub wymiany płotu betonowego
u zbiegu ulic Rembowskiego i Mielczarskiego (załącznik nr 11); przedstawienie rozliczeń dot.
administrowania cmentarzem przy ul. Konstantynowskiej (załącznik nr 12). Radny złożył także
zapytania dot.: przyłączenia się do akcji ekologicznej z okazji Światowego Dnia Drzewa (załącznik
nr 13), przedstawienia informacji w temacie zatrudnienia kontrolerów biletów przez MUK.
(załącznik nr 14); informacji nt. II etapu Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (załącznik nr 15).
Radny wyraził swoje niezadowolenie z informacji, którą uzyskał odnośnie braku przedstawiciela
władz miasta Zgierza w wyjeździe delegacji Województwa Łódzkiego do Kostiuchnówki. Radny
nawiązał do sprawy Młyna Zgierskiego i informacji o tym, że budynek ten znalazł nabywcę.
Zauważył, że od kilku dni "wisi" informacja, że nieruchomość jest ponownie przeznaczona
do sprzedania. Zapytał, jaka była przyczyna rezygnacji oferenta? Pan M. HILIŃSKI poruszył
kwestię umowy z Zakładem Energetycznym obowiązującej do 2017 r dot. oświetlenia ulic. Suma
obciążająca budżet miasta rośnie bardzo szybko. Zasugerował, aby w okresie nocnym, w celach
oszczędnościowych, wyłączać oświetlenie w niektórych rejonach miasta. Radny zwrócił się
z prośbą o podanie przyczyny odwołania p. M. Kolendy ze stanowiska w Spółce MPGK oraz
o informację, na czyje zlecenie dokonano audytu w w. w. spółce, a także jakie wyciągnięto
wnioski?
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Radny K. WĘŻYK zapytał, kiedy uczniowie SP Nr 12 zaczną korzystać z nowej sali gimnastycznej
(załącznik nr 16).
Radny M. SENCEREK złożył interpelacje w sprawach: rozbudowy SP Nr 10 - na jakim etapie
znajduje się projekt, uzgodnienia i czy inwestycja będzie realizowana w roku 2013 (załącznik
nr 17); zagospodarowania i podziału działki przy ul. Podgórnej 1/3 (załącznik nr 18); ustaleń
dot. przyszłości tzw. łącznika w budynku Szkoły Muzycznej (załącznik nr 19); odświeżenia
oznaczeń przejść dla pieszych na ul. Konstantynowskiej (Rondo Sybiraków i przejście przy Szkole
Muzycznej) (załącznik nr 20); lokalizacji kiosku u zbiegu ulic 1 Maja i 3 Maja (załącznik nr 21);
nadania nazw bohaterów narodowych zgierskim ulicom (załącznik nr 22); muru okalającego
cmentarz przy ul. Piotra Skargi - chwali wykonany remont, prosi o naprawę chodnika przy bramie
cmentarnej (załącznik nr 23); informacji nt. wypowiedzi Naczelnik B. Kapusty odnośnie
planowanej inwestycji na ul. Sokołowskiej (załącznik nr 24); informacji nt. marszu pod nazwą
"Stawka większa niż osiem miliardów" który odbył się w Warszawie i w którym uczestniczyła Pani
Prezydent (załącznik nr 25).
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, kiedy nazwa ulicy Suchowolca zostanie zmieniona na nazwę
Mokrowolca, a do Zastępcy Prezydenta P. Staniszewskiego skierował zapytanie, czy przyjął
zaproszenie radnego M. Gajdy na wizytę na tejże ulicy? Zapytał również, czy i kiedy
ul. Suchowolca zostanie zamknięta?
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK mówił o corocznych problemach związanych z "Akcją
zima". Mówił o - tylko - kilku samochodach, którymi dysponuje miejska spółka. Powiedział,
że w poprzednich kadencjach proponował większą ilość ciężkiego sprzętu zaangażowanego w akcję
odśnieżania miasta.
W związku z brakiem dalszych pytań, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 7
Zapytania mieszkańców
Radny M. SENCEREK, występujący jako mieszkaniec miasta, w imieniu Rady Rodziców Szkoły
Muzycznej w Zgierzu, odczytał apel w sprawie obaw wiążących się z możliwością utraty sali
kameralnej. Rodzice proszą o przekazanie szkole łącznika z przeznaczeniem na nową salę
(załącznik nr 26).
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, dlaczego na sali nie ma Pani Prezydent? Powiedziała, że na
Jej ręce złożyła pisma kierowane do Urzędu Marszałkowskiego. Zapytała więc, czy będzie
interwencja władz miasta w sprawie budowy trasy S14 i co z tym związane – utwardzeniem
ul. Łukasińskiego, jako jednego ze zjazdów? Pani Z. NIECHCIAŁ zapytała także, czy Miasto
wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego w sprawach: sprzeciwu dot. wybranego na Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, pana M. Jędrzejczaka; przekazania na rzecz
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych budynku na ul. Kuropatwińskiej. Poruszyła również
sprawę zwalniania pracowników byłej Spółki MKT przez Spółkę MPK - zaapelowała o wystąpienie
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do władz spółki w tej sprawie. Mówiła też o budowie kanalizacji deszczowej na ul. Norwida zauważyła, że w pierwszej kolejności kanalizacja wraz z przepompownią powinna powstać na
ul. Obywatelskiej. Wspomniała także o konieczności budowy chodnika przy SP Nr 5. Zapytała
o termin remontu ul. Łąkowej.
Mieszkaniec M. KOLENDA poinformował, iż w dniu 18 września br. został odwołany z funkcji
członka zarządu i z-cy dyrektora w Spółce MPGK. Dodał, że Pani Prezydent został przedstawiony
program naprawczy spółki, w którym jednym z elementów działania było ograniczenie zarządu
do dwóch osób, czyli kosztów związanych z administracją. Pan M. KOLENDA zauważył, że na
trudności związane z funkcjonowaniem spółki, bezpośredni wpływ miał m. in. fakt, że dwa lata
temu, prowadzenie "Akcji zima" nie zostało powierzone spółce miejskiej. Odniósł się do
wypowiedzi Wiceprzewodniczącego RMZ Z. Sobczaka twierdząc, że proponowane rozdrobnienie
sprzętu i podmiotu, przyniosłoby odwrotny skutek niż ten, do którego wszyscy dążą, czyli
obniżenie kosztów i zwiększenie jakości wykonywanych usług. Pan KOLENDA skierował
zapytania do Z. Sobczaka, np. jak rozwiązałby problem z tytułu nienależycie wykonanej usługi,
gdyby podmiotów było kilkanaście, lub kilkadziesiąt; kontroli wykonywanych usług w sytuacji
ciągłych opadów śniegu; jak rozwiązać problem nie tylko odgarniania śniegu, ale też posypywania
nawierzchni - jedna pługopiaskarka kosztuje ok. pół miliona złotych, a wykorzystywana jest od
kilku do kilkunastu dni w roku, itp.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał, czy w Zgierzu nadal nie ma możliwości załatwienia
problemu, jakim jest funkcjonowanie w okolicy Parku im. T. Kościuszki, firmy IVECO.
Zaproponował podjęcie działań, w celu zamiany gruntów, ponieważ plac zajmowany przez w. w.
serwis, jest terenem o znaczeniu strategicznym dla miasta.
Pkt 8 a
Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu
pn. "Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie"
realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - projekt uchwały wraz z autopoprawkami omówił
Zastępca Prezydenta P. STANISZEWSKI. Przyjął uwagę Komisji dodając także kolejną zmianę,
tak, że w § 2 ust. 1 otrzymał brzmienie: "Określa się środki finansowe dla inwestycji wskazanej
w § 1 w roku 2013, w łącznej kwocie 3.900.000,00 zł: przy udziale środków z budżetu państwa
w wysokości 1.170.000,00 zł i jednoczesnym zapewnieniu środków Gminy Miasto Zgierz
w wysokości 2.730.000,00 zł."
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI wyjaśnił, że uwaga Komisji
(w § 2 ust. 1 wyraz: "Zapewnia" zastąpić wyrazem: "Określa") została skonsumowana przez
autopoprawkę zgłoszoną przez Prezydenta.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
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 XXVIII/261/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących
projektu pn. "Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich
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utwardzenie" realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Pkt 8 b
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego
z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz
przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji
przyjętych zadań - projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
W formie autopoprawki przyjął uwagi Komisji Statutowo-Prawnej do projektu. W kwestii
załącznika, przedłożywszy uchwałę Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r, poprosił,
aby radni, w formie autopoprawki, przyjęli, jako załącznik do uchwały RMZ, Porozumienie, które
stanowi załącznik do uchwały Nr XXVII/253/12 Rady Powiatu Zgierskiego (załącznik nr 29).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI wyjaśnił, że w części do samego projektu, uwagi Komisji:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej wyrazy: "art.8 ust. 2" zastąpić wyrazami: "art. 8ust.
2a", a po wyrazie: "pkt." wykreślić kropkę,
b) w § 4 wykreślić kropkę na końcu zdania i dodać wyrazy: "przez okres 14 dni."),
zostały skonsumowana przez autopoprawkę zgłoszoną przez Prezydenta.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 2, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/262/12 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu
Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta
Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz
w celu realizacji przyjętych zadań.
Pkt 8 c
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/217/12 Rady Miasta Zgierza
wprowadzenia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu Gminy Miasto
Zgierz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - projekt
uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Zastępca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI wyjaśnił, że uwaga Komisji
(w § 1 pkt 2 wyrazy: "po upływie 14 dni od" zastąpić wyrazami: "z dniem") została skonsumowana
przez autopoprawkę zgłoszoną przez Prezydenta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Przewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zauważył, że dla bezdomnych zwierząt jest uchwalony
Program, jest schronisko i są pieniądze, natomiast dla bezdomnych ludzi, nie ma w Zgierzu, ani
żadnego Programu, ani schroniska, ani środków.
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W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 1, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/263/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/217/12 Rady Miasta Zgierza
wprowadzenia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu Gminy Miasto
Zgierz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Pkt 8 d
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia
28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej
Statutu zmienionej uchwałami Nr XXXIV/315/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. i Nr X/90/11
z dnia 30 czerwca 2011 r. - projekt uchwały wraz z autopoprawką dot. tytułu projektu
(wykreślenie wyrazów: "zmienionej uchwałami Nr XXXIV/315/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
i Nr X/90/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.") przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagę Komisji,
która proponuje "aby § 2 pkt 1, otrzymał brzmienie: "§ 13 otrzymuje brzmienie: § 13. Liczba
mandatów w poszczególnych okręgach zależna jest od liczby wyborców w danym okręgu: 1)
w okręgach wyborczych do 100 wyborców - 1 mandat; 2) w okręgach wyborczych do 200
wyborców - 2 mandaty; 3) w okręgach wyborczych, w których liczb wyborców przekracza 300 - 3
mandaty.";".
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny Z. ZAPART zaproponował poprawkę do uchwały, tj. w § 2 ust. 2, z § 25 ust. 1 odnoszącego
się do uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, wkreślić wyraz
"pierwsza", ponieważ jest tam mowa o okręgach jednomandatowych.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI powiedział, że nie zgadza się
z przedmówcą, ponieważ w przypadku wygaśnięcia mandatu, kolejną osobą wchodzącą w skład
MRMZ jest pierwszą, która uzyskała największą ilość głosów.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie przyjął poprawki zgłoszonej przez radnego
Z. ZAPARTA.
Radny T. KUPIS zapytał o ustaloną liczbę mandatów zgodnie z ilością wyborców w danym okręgu.
Jaki algorytm został zastosowany?
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI wyjaśnił, że ilość mandatów
wzrasta średnio co 100 wyborców. Największe szkoły mają ok. 500 uczniów, a odliczając
nieuprawnionych do udziału w wyborach, różnica powyżej 300, nie będzie duża. W okręgach
wyborczych, w których liczba wyborców przekracza 300 wyborców ustala się 3 mandaty.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/264/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28
stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej
Statutu.
Pkt 8 e
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz
porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łódź realizacji zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy - projekt przedstawił
Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagi Komisji, która
zaproponowała:
"a) w § 4 projektu uchwały wykreślić kropkę na końcu zdania i dodać wyrazy: "przez okres 14
dni.";
b) w załączniku do uchwały, tj. w Porozumieniu, w § 2, § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 2, wyrazy: "Miasta"
napisać z małej litery,
c) w załączniku do uchwały, w § 1 ust. 4, postawić spację pomiędzy wyrazami: "ust." a "5",
d) w załączniku do uchwały, w § 3 ust. 2, wyraz: "decyzją" zastąpić wyrazem: "decyzję",
e) w załączniku do uchwały, w § 3 ust. 3 lit. b), wyraz: "neuroloka" zastąpić wyrazem:
"neurologa", wyraz: "występującyuchzaburzeniach" zastąpić wyrazami: "występujących
zaburzeniach",
f) w załączniku do uchwały, w § 4, wyraz: "2010 4 r." zastąpić wyrazem: "2004 r.".
Komisja zwróciła także uwagę, iż podany w 10 wierszu podstawy prawnej numer Dziennika:
"Nr 217, poz. 1427" wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. Przewodniczący Komisji
Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zauważył, że ostatnie stanowisko kancelarii prawnej
brzmiało, iż do podstawy prawnej nie należy wpisywać numerów Dzienników Urzędowych, które
nie obowiązują w dniu podjęcia uchwały. Komisja stała na odmiennym stanowisku i w związku
z tym, Przewodniczący M. PILARSKI poprosił, aby taką zasadę zastosować w przyszłości.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).
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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/265/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz
porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łódź realizacji zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
Pkt 8 f
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania
nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz
kultury - projekt przedstawił Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK.
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagi Komisji, która
zaproponowała:
"a) w 1 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: "o samorządzie gminnym",
b) w załączniku do uchwały, w § 5 pkt 2 oraz § 6 ust. 2, podkreśloną kropkę zastąpić przecinkiem,
c) w załączniku do uchwały - dodać spację w § 6 ust. 1 pomiędzy wyrazami: "Nr" i "1"; w § 9 ust. 4
pkt 3 pomiędzy wyrazami: "prawidłowo" i znakiem nawiasu; w § 9 ust. 15 pomiędzy wyrazami:
"w" i "Komisji"."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że Regulamin ma już teraz swoją historię. Był bowiem
konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Dodał, że włożono dużo pracy w przygotowanie
ostatecznej wersji. Zasugerował, iż w przyszłości, należałoby go poszerzyć o możliwość
przyznawania stypendiów. Na dzień dzisiejszy, poprosił o przyjęcie Regulaminu w przedstawionej
formie.
Radny T. KUPIS wyraził swoje uznanie dla autorów Regulaminu dziękując za możliwość
przyznawania nagród wybitnie zdolnym twórcom w zakresie kultury.
W związku z brakiem uwag i pytań, 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 XXVIII/266/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania
nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz
kultury.
Pkt 8 g
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych - projekt
przedstawiła Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA. Zauważyła, że Regulamin jest wynikiem
kompromisu pomiędzy Prezydentem Miasta, Klubem Radnych PO oraz mieszkańców Zgierza,
którzy swoje uwagi mogli zgłaszać w formie elektronicznej.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagi Komisji, która
zaproponowała:
"a) w 3 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "poz. 1568" postawić przecinek,
b) w załączniku do uchwały, w § 7 ust. 3, wyraz: "Miasta" napisać z małej litery,
c) w załączniku do uchwały, w § 7 ust. 3 pkt 2, wyrazy: "(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)" zastąpić wyrazami: "(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)",
d) w załączniku do uchwały, w § 7 ust. 4, po wyrazach: "Prezydent Miasta" dodać wyraz:
"Zgierza",
e) w załączniku do uchwały, w § 9 ust. 6, wyrazy: "Prezydent" zastąpić wyrazami: "Prezydent
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Miasta Zgierza",
f) w załączniku do uchwały, w § 12 ust. 1 oraz w § 12 ust. 4, po wyrazach: "Prezydent Miasta"
dodać wyraz: "Zgierza",
g) w załączniku do uchwały, w § 12 ust. 1 lit. c oraz w § 13 lit. c, po wyrazach: "Urzędzie Miasta"
dodać wyraz: "Zgierza",
h) w załączniku do uchwały, w § 12 ust. 2, wyrazy: "ust. 1a" zastąpić wyrazami: "ust. 1 lit. a",
i) w załączniku do uchwały, w § 15, postawiony na końcu zdania cudzysłów zastąpić kropką."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. Zabrał głos i wyraził
wątpliwość co do § 6 pkt 3 Regulaminu, czyli do ilości mieszkańców, na wniosek których
przeprowadzane są konsultacje - wg opinii Przewodniczącego, 100 mieszkańców, to zbyt mała
liczba. Odniósł się także do § 11 ust. 3 Regulaminu, proponując wykreślenie wyrazu: "zaraz".
Zauważył, także, że zarówno w § 11 jak i § 12 mowa jest o ankietach, jednakże tylko w drugim
przypadku znajduje się wzmianka o potrzebie posiadania dowodów osobistych.
Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Młodzieży UMZ I. MAJEWSKA wyjaśniła, że w § 12
mowa jest o ankietach, które odbywałyby się po przeprowadzeniu konsultacji w innej formie.
Miałoby to charakter podsumowania.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK dodał, że Klub PO w propozycjach do Regulaminu
konsultacji społecznych, proponował, aby decyzję o konieczności przeprowadzenia konsultacji,
podejmowała Rada Miasta Zgierza. W obecnej wersji, stanowiącej załącznik do projektu uchwały,
takową decyzję podejmuje Prezydent Miasta. Jest to w pewnym sensie ograniczenie możliwości
samorządu. Zauważył także, że w Regulaminie nie podano dokładnie informacji, czy ankiety i
opinie mają być uszczegółowione pod względem danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL,
adres, itp.). Ponadto, ten kto będzie zbierał takie dane, powinien być do tego uprawniony.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnosząc się do pierwszej uwagi
Wiceprzewodniczącego RMZ Z. Sobczaka, zaproponował, aby w § 5 Regulaminu dopisać i "Rada
Miasta Zgierza w formie uchwały".
Radny M. PILARSKI zauważył, że decyzja wydawana przez Prezydenta usprawni proces
przeprowadzania konsultacji. Gdyby sprawa wynikła np. na początku miesiąca, by podjąć uchwałę
Rady Miasta, Przewodniczący RMZ musiałby zwołać sesję nadzwyczajną. W odniesieniu do
dalszej wypowiedzi Wiceprzewodniczącego RMZ Z. Sobczaka dot. ochrony danych osobowych,
radny wyraził opinię, iż ankieta powinna mieć charakter anonimowy.
Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA powiedziała, że ankiety oczywiście będą anonimowe. Jeśli
wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie zgłoszony przez mieszkańców, to dane
osobowe wnioskodawców będą sprawdzone. W UMZ są instrumenty do zabezpieczenia takich
danych osobowych.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że Regulamin nie jest doskonały. Wiele zapisów zweryfikuje życie
i sprawy codzienne. Być może niektóre, w przyszłości, ulegną zmianie. Nie mniej jednak - dodał
radny - włożono dużo pracy w przygotowanie ostatecznej wersji. Poprosił o podjęcie uchwały
w przedstawionej wersji.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, że Rada Osiedla
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Stare Miasto zgłosiła wiele uwag, i wszystkie, oprócz jednej, zostały uwzględnione
w przedłożonym projekcie. Wyraził jednak opinię, że w Regulaminie należałoby określić zadania,
wobec których istniałby obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, np. uchwalanie
strategii rozwoju miasta.
Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA powiedziała, że Regulamin, jak zauważył Przewodniczący
H. Urbanowski, był kilkakrotnie modyfikowany w związku ze zgłaszanymi uwagami. Ostateczna
wersja została ustalona podczas posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich RMZ. Dodała, że jest
przeciwna tworzeniu zamkniętego katalogu spraw i tematów, przy których obligatoryjnie będą
przeprowadzane konsultacje. O wymogu przeprowadzenia konsultacji mówią przepisy
szczegółowe. Lepiej nie ograniczać sobie pola działania, a inicjatywę, w zakresie złożenia wniosku
o takie konsultacje, ma wiele podmiotów - dodała.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poparł zdanie przedmówcy, by nie tworzyć zamkniętego
katalogu spraw wymagających przeprowadzenia konsultacji.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył,
że głosowanie wniosku radnego M. Pilarskiego jest bezpodstawne. Następnie poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/267/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił godzinną przerwę obiadową.
Po przerwie.
Pkt 8 h
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - projekt uchwały po
autopoprawce przedstawiła Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że wraz z projektem uchwały wpłynął
wniosek Prezydenta Miasta Zgierza dot. prośby o podjęcie w.w uchwały (załącznik nr 36).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagi Komisji, która
zaproponowała:
"a) w § 2 wyrazy: "od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty" zastąpić wyrazami: "od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego",
b) w § 7 wyrazy: "do wyborów zarządzonych po" zastąpić wyrazami: "do kadencji następującej
po",
c) w załączniku do uchwały , w tabeli, podać pełne nazwy ulic,
d) w metryce załącznika graficznego dodać wyraz: "do" przed wyrazem: "uchwały",
e) w uzasadnieniu, na pierwszej stronie w akapicie numer 4, wyrazy: "do końca sierpnia br."
zastąpić wyrazami: "do końca września br.",
f) w uzasadnieniu, na ostatniej stronie w akapicie pod tabelą, wyraz: "granicę" zastąpić wyrazem:
"granice",
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g) wykreślić dwa ostatnie zdania z uzasadnienia."
Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza odrzuciła uwagę z ppkt a)
dotyczącą § 2. Przyjęła w formie autopoprawki uwagę Komisji z ppkt b) dot. zapisu § 7. Wyjaśniła,
że uwagi dot. uzasadnienia do projektu zostały zawarte w projekcie po autopoprawce. Odnosząc się
do uwagi z ppkt c) zgodziła się z opinią Komisji, iż poprawnie, z punktu widzenia podjętych
wcześniej uchwał, nazwy ulic, powinny być pełne. Jednakże, ze względu na specyfikę tej uchwały,
jej powiązanie z elektroniczną bazą danych, geografią wyborczą narzuconą przez Krajowe Biuro
Wyborcze, poprosiła o odstąpienie od w. w. propozycji.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zwrócił uwagę, iż niektóre
nazwy ulic, te znacznie skrócone, np. "ul. C. Norwida" mogą stać się przyczyną wnoszenia
protestów wyborczych. Prawidłowa nazwa tej ulicy to: "ul. Cypriana Kamila Norwida".
Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że na stronach Państwowej Komisji Wyborczej
figurują takie właśnie nazwy ulic. Przy każdych poprzednich wyborach używano skróconych nazw.
Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA powiedziała, że jeżeli taka będzie wola Rady, to w uchwale
pełne nazwy zostaną wpisane, jednakże zmianie - i tak - nie ulegną nazwy ulic znajdujące się
w programie elektronicznym ewidencji ludności. Ponownie poprosiła o odstąpienie od przyjęcia tej
poprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że jeśli we wszystkich instytucjach
zajmujących się wyborami, podane są skrócone nazwy ulic, to niech tak zostanie w omawianej
uchwale.
Radny M. SENCEREK zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że ten wniosek nie rozwiązuje powstałego
problemu. Dodał, że rozumie, iż ta uwaga Komisji, została odrzucona przez wnioskodawcę. Jeżeli
Przewodniczący KSt-Pr RMZ złoży wniosek o przegłosowanie propozycji przez Radę Miasta,
wtedy radni podejmą decyzję.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI wyjaśnił, że propozycja zmiany
nazw ulic na pełne, to wniosek Komisji. Jeżeli wnioskodawca - Prezydent Miasta - nie przyjął
uwagi w formie autopoprawki, to Rada powinna się wypowiedzieć w tej sprawie - w głosowaniu.
Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA przypomniała, że w ubiegłym roku, Rada podejmowała uchwałę
o uszczegółowieniu opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta. Wtedy także nazwy ulic
były skrócone i nie było uwag w tej sprawie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję Komisji St-Pr RMZ
dot. wpisania pełnych nazw ulic w treść załącznika do uchwały.
W głosowaniu: za - 3, przeciw - 10, wstrzym. - 7, wniosek odrzucono.
W związku z brakiem innych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 2, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/268/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Pkt 8 i
Podjęcie 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. - projekt przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Wyjaśnił, że zmiana
wynika z prośby Prezydenta Miasta Zgierza - pismo z dnia 13 czerwca 2012 r. (załącznik nr 37)
o wykreślenie z planu pracy tematu dot. przygotowania Programu Ochrony Środowiska ze względu
na zbyt krótki czas na opracowanie dokumentu. Prawdopodobnie materiał będzie gotowy
w I półroczu przyszłego roku.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagę Komisji,
która zaproponowała:
"a) w załączniku do uchwały w tabeli, przy miesiącu grudniu, podać termin przygotowania
materiałów, tj. "do ostatniego dnia przed sesją Rady Miasta Zgierza"."
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny A. MIĘSOK odnosząc się do uzasadnienia, zapytał, jaki związek ma uchwalenie Gminnego
Programu Ochrony Środowiska do Regulaminu utrzymania czystości?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że Program i Regulamin powinny być spójne.
Do końca br. roku Wysokiej Radzie przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości. W sierpniu br. powołany został Zespół, który jest w trakcie
opracowywania ostatecznej i najlepszej wersji.
Radny A. MIĘSOK poprosił o podanie podstawy prawnej dot. powiązania tych dwóch
dokumentów. Zapytał także, na jakim etapie są prace nad Regulaminem.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że nie ma podstawy prawnej, ale pewne regulacje
i zapisy powinny być spójne. Te które znajdą się w Regulaminie dobrze, gdyby pokrywały się
z zadaniami wpisanymi w Program Ochrony Środowiska. Dodał, że Program uchwalony został
w 2004 r. i nie został od tego czasu zmodyfikowany.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że brak aktualnego dokumentu - Gminnego Programu Ochrony
Środowiska - otwiera furtkę na inwestycje, które znacząco mogą oddziaływać na środowisko. Jego
uchwalenie może uchronić mieszkańców przez takim zagrożeniem. Dodał, że brak Programu jest
powiązany z Postanowieniem SKO (załącznik nr 38), które radni otrzymali w związku ze złożoną
wcześniej prośbą. Postanowienie to otwiera ścieżkę do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji powstania tzw. "spalarni". Czy Prezydent dba więc o interes mieszkańców? Czy poprzez
odkładanie w czasie uchwalenia Programu, dąży do wydania decyzji o warunkach zabudowy?
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ P. KRÓLEWIAK powiedział,
że Regulamin Gospodarki Odpadami jest w tej chwili przygotowany, a gospodarka odpadami jest
immanentną cechą Programu Ochrony Środowiska. Te dwa opracowania wiążą się ze sobą ściśle.
Poza tym, Program, jest tylko źródłem informacji, nie może być normą prawną i tym samym
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zakazywać powstania jakiejkolwiek inwestycji. Taką normą prawną jest Plan zagospodarowania
przestrzennego, którego w tej chwili, w mieście, nie mamy.
Radny M. PILARSKI zauważył, że formalnie należy wprowadzić jeszcze jedną zmianę do
załącznika do uchwały. Radny dodał, że Przewodniczący RMZ wycofał z porządku obrad sesji
projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata
2012-2014, a pkt w tej sprawie nadal pozostaje wpisany do planu pracy RMZ. Zaproponował
wykreślenie pkt 2 z tabeli, w miesiącu wrześniu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przychylił się do propozycji, przyjmując ją w formie
autopoprawki.
Radny A. MIĘSOK zapytał, czy w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami będzie uwzględniona
inwestycja, przeznaczona do realizacji w latach 2012 - 2013 firmy BioEkoTech, która znalazła się
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ P. KRÓLEWIAK wyjaśnił, że nawet
w przypadku, gdyby już teraz obowiązywał Plan, w którym znalazłyby się takie kierunki, to "nie
byłoby podstawy prawnej, aby w decyzji administracyjnej o tym mówić, inwestorowi takiej
inwestycji".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił, aby skupić się na procedowaniu
przedmiotowego projektu uchwały.
Radny A. MIĘSOK powtórzył zadane przez siebie pytanie.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że Gminny Plan musi być spójny z Planem
Wojewódzkim. Na tą chwilę - dodał - nie jest jednak w stanie odpowiedzieć, jakie będą zapisy
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, jak i Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że w Pabianicach uchwalono Program i w ten sposób zabezpieczono
mieszkańców przed możliwością powstania inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko.
Brak w. w. dokumentu umożliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tzw. "spalarni"
w Zgierzu. Wiadomo także, że po tej instalacji, pojawią się kolejne. Inwestorzy już zgłaszają chęć
prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych tuż obok, na działce przy ul. Struga 26.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że dopóki nie powstanie Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie, dopóty Program będzie określał tylko pewne
ramy, nie będzie stanowił podstawy i wykładni w tym zakresie.
Radny A. MIĘSOK zapytał, co stoi na przeszkodzie, aby Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
w sprawie Studium uwarunkowań, na podstawie którego uchwala się Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, m. in. dla terenów byłej Boruty? Dodał, że radni otrzymali już
zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie uwzględnienia uwag zgłoszonych do Studium.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI potwierdził, że dokumenty zostały przekazane i Prezydent
czeka na stanowisko radnych w tej sprawie. Można więc, zachowując wszystkie procedury,
przystąpić do uchwalania Studium.
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Radny A. MIĘSOK zapytał, czy Prezydent zgodzi się z twierdzeniem, że w trakcie uchwalania
Studium - na podstawie którego uchwalany będzie Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - wydanie decyzji o warunkach zabudowy, powinno być wstrzymane.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że dyskusja daleko odbiegła od tematu
procedowanego projektu uchwały. Następnie, w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 8, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/269/12 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 j
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego
warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego - projekt przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Wyjaśnił, że do Rady Miasta Zgierza zwrócił się
pracodawca radnego T. Kupisa, Zarząd Spółki Hotele-Centrum z prośbą o wyrażenie zgody na
dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy radnego. Przewodniczący dodał,
że radny T. Kupis złożył pisemne oświadczenie, w którym zwraca się do Rady o wyrażenie zgody
i podjęcie uchwały w przedstawionej formie, w związku z trudną sytuacją finansową spółki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał radnego T. Kupisa, czy podtrzymuje swoje
stanowisko.
Radny T. KUPIS odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny M. PILARSKI oświadczył, że mając na uwadze "solidarność radnych" nie będzie głosował
za podjęciem w. w. uchwały.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że będzie głosował "za" zgodnie z wolą
radnego T. Kupisa. Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w poprzedniej kadencji
w stosunku do radnego R. Gajdy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 1, wstrzym. - 2, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/270/12 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego
warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że zgodnie z zasadami etyki, radny T. Kupis nie
brał udziału w głosowaniu.
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Pkt 8 j
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012
w zakresie zadań własnych - projekt wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Miasta
D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przedstawił uwagę Komisji,
która zaproponowała:
"a) w załączniku Nr 4 do uchwały, w tabeli, w Rozdziale 6220, w nazwie zadania, wykreślić wyraz:
"i", który znajduje się na końcu zdania."
Skarbnik Miasta D. KUBIAK nie przyjęła uwagi jako autopoprawkę, tłumacząc, że
w przedstawiony projekt wkradł się błąd. Nazwa zadania ma dalszą treść, po spójniku "i"
następować powinny słowa: "zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych". Skarbnik poprosiła, aby w formie autopoprawki, uwzględniona została pełna nazwa
zadania.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny A. FRACH zapytał, czy ustawa o finansach publicznych nakłada na Radę obowiązek
głosowania nad wszystkimi zaproponowanymi zmianami do budżetu? Czy można każdą pozycję
głosować oddzielnie?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że byłaby taka możliwość, gdyby do każdej
zmiany, przygotowywany był osobny projekt uchwały.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że ustawa tego nie precyzuje, jednakże zmiany
w uchwale budżetowej przedstawiane są łącznie. Nie ma glosowania częściowego. Radni mogą
zagłosować za - popierając propozycje, być przeciwnymi lub wstrzymać się od głosu.
Radny A. FRACH oświadczył, że jest przeciwny części zaproponowanych zmian. Ponownie
zapytał, czy nie można rozdzielić poszczególnych propozycji?
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że jedynie można by przygotować oddzielne projekty
uchwał w sprawie każdej zmiany.
Radny A. FRACH zauważył, że chodzi o pieniądze, o budżet miasta. Warto głosować nad każdą
zmianą po kolei.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że forma przedstawienia projektu należy do
kompetencji wnioskodawcy.
Radny M. PILARSKI podkreślił, że zgodnie z prawem - w gminie, inicjatywę budżetową, zarówno
w zakresie zmian, ma tylko prezydent miasta. Jako taki organ, Prezydent Miasta Zgierza
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu. Rada może jedynie wnioskować
o uwzględnienie poprawki, która może, ale nie musi zostać przyjęta przez Prezydenta.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK potwierdziła, że owszem jest możliwość wnioskowania o zmianę.
Należy wtedy podać dokładny dział, rozdział, paragraf, z którego środki mają być zdjęte i gdzie
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przeniesione, podać ewentualnie zadanie, które nie będzie realizowane. W przypadku
wprowadzenia nowego zadania, podać dokładne źródło finansowania.
Radny J. SOKÓŁ dodał, że jeżeli wniosek radnego nie zostanie uwzględniony, radny może wyrazić
swoje stanowisko w formie głosowania i np. oddać głos przeciwny.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/271/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012
w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 k
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038 projekt wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. Następnie, w związku
z brakiem uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę
Nr XXVIII/271/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
Pkt 9
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
Materiał przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2012 r. stanowi załącznik nr 41
do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że na posiedzeniach merytorycznych komisji, sprawozdanie było
omawiane dość szczegółowo i nie widzi potrzeby podejmowania dyskusji w tym temacie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie przyjęcie w. w. sprawozdania.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 6, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
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Pkt 10
Informacja dla Rady Miasta Zgierza na temat odstąpienia przez Fortum Power And Heat
Polska Sp. z o. o. od umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego PEC Zgierz Sp. z o. o.
i przekazanie praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna SA Bełchatów Oddział Elektrociepłownia Zgierz.
Materiał przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zapytał, czy nie będzie zagrożenia wzrostu cen ciepła,
w związku z tym, że powstanie monopol w jego wytwarzaniu i przesyłaniu? Ciepło jest w Zgierzu
dużo droższe niż w Łodzi.
Z-ca Prezydenta B. BACZAK zauważył, że wysokie ceny ciepła wynikały także z tego,
że pomiędzy miastem a energetyką, był pośrednik. Teraz powinno się to zmienić. Dodał, że można
by zainicjować rozmowy z zagraniczną spółką dostarczającą ciepło do Łodzi, ale póki co, warto
podjąć temat z PGE w sprawie rozwoju infrastruktury ciepłowniczej - sukcesywnego
wyprowadzenia kominów i spalania węgla w centrum miasta. Potem można dyskutować o cenie.
Radny T. KUPIS zapytał, czy Gmina Miasto Zgierz rozważała przejęcie udziałów od Fortum? Jaka
jest strategia inwestycyjna PGE w naszym mieście?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że jeśli chodzi o rozważenie nabycia udziałów Fortum,
to jest to niemożliwe ze względu na kwoty, które wchodzą w grę. Najważniejsze jest to, że znalazł
się podmiot, który chce przejąć te udziały i fakt, że jest to polska firma, duży partner. Dodał, że
z innej umowy z PGE wynika, że spółka ma do zainwestowania 5 mln zł w rozwój infrastruktury
ciepłowniczej.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK powiedział, że pamięta, kiedy na początku IV kadencji
samorządu, Miasto debatowało nt. kupna sieci ciepłowniczej przez Fortum i możliwej podwyżki
cen ciepła. Wiceprzewodniczący wyraził obawę, iż niezrozumiałe dla radnych (pod względem
techniczno - ekonomicznym) posunięcia, mogą doprowadzić do dalszego wzrostu cen w Zgierzu.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że informacja dotyczy tylko zmiany podmiotu
w umowie, która już istnieje. Na zasadzie cesji, "wchodzi' inny. Najważniejszą rzeczą jest to,
że tym podmiotem, jest większościowy udziałowiec w spółce miejskiej PEC.
Radny Z. ZAPART zauważył, że nigdy nie było mowy o sprzedaży sieci ciepłowniczej miasta
Zgierza. Była, i do tej pory jest, tylko i wyłącznie umowa dzierżawy sieci ciepłowniczej, z której
pożytki czerpało Fortum i rozliczało się ze spółką PEC w Zgierzu, która była administratorem tej
umowy. W informacji Prezydenta jasno wynika, że w tej chwili nie zachodzi nic nowego. Dodał,
także, że w ubiegłym roku, Rada przyjmowała informację o transakcji dokonanej z PGE Bełchatów,
w wyniku której, zmieniły się ilościowo układy udziałów dwóch udziałowców: Gmina Miasto
Zgierz 49%, PGE 51%.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem innych uwag i pytań, przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
31 sierpnia - uczestniczył w uroczystym zakończeniu kadencji Młodzieżowej Rady Miasta
Zgierza;
11 września - brał udział w Konferencji dot. praw i sytuacji osób niepełnosprawnych;
21 września - uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RMZ;
24 września - uczestniczył w posiedzeniu RO Przybyłów;
25 września - odbywał dyżur Przewodniczącego RMZ.
Przewodniczący RMZ odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce, w omawianym okresie:
● Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz pismo p. G. Leśniewicza
w sprawie sprawowania mandatu przez radnego J. Sokoła - Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI poinformował, iż Komisja Rewizyjna RMZ rozpatrywała przedmiotową
sprawę, następnie odczytał stanowisko Komisji (załącznik nr 45);
● Opinie Rad Osiedli w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Mista Zgierza
złożonego przez radnego A. Mięsoka i radną J. Zielińską;
● Pismo mieszkańców ul. Wiosny Ludów kierowane do Wydziału Urbanistyki i Gospodarki
Przestrzennej UMZ - przekazane do wiadomości RMZ;
● Pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. Łaszczewskiego informujące
o nieobecności na wrześniowej sesji RMZ i wyznaczonym zastępstwie;
● Pismo z Wydziału Infrastruktury Miejskiej UMZ wraz z projektem uchwały w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - przekazane do konsultacji radnym RMZ;
● Pismo Kancelarii Prawniczej Radcy Prawnego E. Michalskiej kierowane do Komisji
Rewizyjnej Spółki WodKan w Zgierzu - do wiadomości RMZ;
● Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - zawiadomienie o rozprawie
w postępowaniu przeciw uchwale Rady Miasta Zgierza Nr XXII/114/11 z 31 sierpnia
2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego;
● Pismo Marszałka Województwa Łódzkiego - odp. na interpelację radnego wojewódzkiego
R. Gajdy w sprawie dworca Zgierz - Północ;
● Pisma Z-cy Prezydenta P. Staniszewskiego oraz Prezydenta I. Wieczorek w sprawach dot.
firmy BioEkoTech oraz Parku Przemysłowego Boruta - korespondencja wymieniana
z p. S. Janiszewskim - do wiadomości RMZ;
● Korespondencja Przewodniczącego RMZ z mieszkanką A. Szczepańską w sprawie pisma
dot. kiosku u zbiegu ulic 1 Maja i 3 Maja;
● Pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta
Zgierza oraz Przewodniczącego RMZ.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK poinformował, iż poseł na Sejm RP A. Dunin złożył
do Biura Analiz Sejmowych zapytanie, czy zgodnie z obowiązującym prawem, działalność radnego
J. Sokoła, była zgodna z prawem, czy nie?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem innych uwag i pytań, przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac w okresie pomiędzy sesjami stanowi załącznik
nr 43 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 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK poinformował, że podjęte zostały kroki w celu dostosowania
rozkładu jazdy autobusów do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół. Dodał także, że w trakcie
sesji, Prezydent Miasta Zgierza wydała stanowisko w sprawie planowanych zwolnień w MPK
Spółka z o. o. w Łodzi. Z-ca Prezydenta następnie odczytał w. w. dokument: Prezydent Miasta
Zgierza wyraża negatywne stanowisko wobec planów przeprowadzenia zwolnień w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacji Spółka z o. o. w Łodzi, dotyczącym byłych pracowników MKT.
W liście intencyjnym z dnia 30 grudnia z 2011 roku, przedstawiciele Gminy Miasto Łódź, Gminy
Miasto Zgierz, Gminy Zgierz, Gminy Miasto Ozorków oraz Gminy Ozorków, zobowiązali się
do podjęcia działań w celu wspólnej realizacji zadania polegającego na utrzymaniu funkcjonowania
linii tramwajowych 16 i 46, pod warunkiem, iż wszyscy pracownicy firmy Międzygminnej
Komunikacji Tramwajowej w Łodzi, zostaną przejęci przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji w Łodzi. MPK przejęło pracowników, jednakże zawierając list intencyjny należało
liczyć się z koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla nowo przyjętych
pracowników. W dobie kryzysu należy mieć w pierwszej kolejności na uwadze możliwości
znalezienia nowej pracy przez zwalnianych pracowników. Nie powinniśmy dopuścić do sytuacji,
gdy przyjęci pracownicy zostaną zwolnieni, a w szczególności, zważywszy na fakt,
iż Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o. o. nie ma możliwości ponownego
zatrudniania swoich byłych pracowników, gdyż w chwili obecnej jest postawiona w stan likwidacji.
Żywię nadzieję, że Zarząd Spółki ponownie przeanalizuje zasadność zwolnień pracowników
i podejmie decyzję z uwzględnieniem przedmiotowego stanowiska oraz aspektu społecznego.
Prezydent Miasta Zgierza"
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI odnośnie prac na ul. Rembielińskiego, wyjaśnił,
że na wykonawcy ciąży obowiązek związany z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
Chodnik na czas robót został zdemontowany, płyty zabezpieczone. Odnośnie ul. Suchowolca,
powiedział, że w planach na przyszły rok, jest położenie dywanika asfaltowego. Dodał także,
że wystąpiono o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu w przedmiocie zamknięcia tejże ulicy.
W sprawie sali przy SP Nr 12, powiedział, że sala zostanie wkrótce oddana do użytkowania.
Radna B. ŚWIĄTCZAK w imieniu Klubu Radnych PO, zwróciła się do Pani Prezydent
z propozycją, aby obecność naczelników wydziałów UMZ na sesji RMZ, nie była obowiązkowa.
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W odpowiedzi na wniosek radnego S. Skupińskiego, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
zwrócił się do Zastępców Prezydenta z prośbą o przedstawienie się w kilku zdaniach.
Zastępcy Prezydenta P. STANISZEWSKI oraz B. BĄCZAK omówili zakres swoich obowiązków,
przedstawili swoje wykształcenie i dotychczasową karierę zawodową.
W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy w bieżącym roku będzie prowadzona "Akcja liść"?
Zapytała także, na jakim etapie jest praca Zespołu ds. opracowania Regulaminu utrzymania
czystości?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI odnośnie "Akcji liść" wyjaśnił, że trwają prace nad
ustaleniem jej przebiegu. W ciągu najbliższych tygodni informacja w tym temacie zostanie
przekazana. W sprawie opracowania Regulaminu, w sierpniu br. powołany został Zespół ds. jego
opracowania. Spotkania odbywają się, przeciętnie, raz w tygodniu. Wypracowane zostały już
pewne ramy. O szczegółach - na następnej sesji RMZ - dodał Z-ca Prezydenta.
Radny A. MIĘSOK w sprawie udostępnienia postanowienia SKO, podziękował za otrzymanie
informacji. Zapytał, czy Prezydent będzie składał odwołanie od tego postanowienia do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Zapytał także, czy wpłynęło zażalenie – wniosek
o unieważnienie decyzji środowiskowej od dewelopera K. Strusa?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK odnośnie postanowienia SKO - czekamy na opinie prawną w tej
sprawie. Dodał, że zażalenie od K. Strusa wpłynęło i zostało przekazane do SKO.
Radny A. MIĘSOK zapytał ponownie, czy rozważane jest wszczęcie postępowania o unieważnienie
decyzji środowiskowej z 5 grudnia 2011 roku.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że w tym zakresie wpłynęły dwa odwołania
i są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Radny T. KUPIS zapytał o realizację wniosku składanego na poprzedniej sesji RMZ dot. drogi
ewakuacyjnej, której zabrakło przy projektowaniu sali gimnastycznej przy SP Nr 12. Poruszył także
kwestię furtki w ogrodzeniu boiska Orlik przy ul. Leśmiana. Odniósł się także do interpelacji
złożonej na poprzedniej sesji dot. odnowienia oznakowań poziomych i pionowych oraz
uzupełnienia ubytków w nawierzchniach ulic. Skala tego problemu jest ogromna. Dodał, że w
odpowiedzi uzyskał informację, iż prace wykonywane są na bieżąco. Radny złożył wniosek, aby
"prace na ulicach były bardziej zdynamizowane niż do tej pory".
Wiceprzewodniczący Z. SOBCZAK powiedział, że "pan Prezes Kolenda, swoimi wywodami,
udowodnił i potwierdził, że interesy urzędnicze i wygoda urzędnicza, stoi na przeszkodzie
w racjonalizacji "Akcji zima"". Dodał, że jako jeden z radnych włączających się aktywnie w akcję
przeciwko budowie tzw. spalarni, podejmie "kroki dostarczenia argumentów merytorycznych
do unieważnienia tej decyzji i poczynienia zaniedbań przez odpowiedni wydział naszego miasta".
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Przewodniczący Zarządu Osiedla H. URBANOWSKI zauważył, że na sesji, Rada Miasta Zgierza
przyjęła Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, i pracy na rzecz kultury. Zaproponował, aby
w pierwszej kolejności, tą nagrodą uhonorować p. P. Kowalczyka, którego zadaniem było
zintegrowanie środowisk artystycznych i z tego zadania wywiązał się znakomicie.
Radny M. PILARSKI przypomniał, że w jednej z interpelacji, składał wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad kolejnej sesji pkt dot. informacji o realizacji projektu Rewitalizacja Historycznego
Centrum Miasta Zgierza.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że zadanie zostało przyjęte do realizacji.
Informacja zostanie przedstawiona.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zwróciła uwagę, że w nawierzchni ulicy Łąkowej jest bardzo dużo
ubytków. Ponownie poruszyła temat przekazania "domu studenta" znajdującego się na
ul. Kuropatwińskiej na rzecz Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pani
NIECHCIAŁ przekazała także skargę mieszkańca na Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMZ - kiedy Wydział zareaguje na sytuację bezprawnego podniesienia terenu przez właściciela
działki na Osiedlu Krzywie-Chełmy. Należałoby nakazać właścicielowi działki, usunięcie ziemi
z fundamentów ogrodzenia sąsiada.
W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 15
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXVIII sesji Rady Miasta Zgierza.
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