
Protokół Nr XXIX/12
XXIX sesji Rady Miasta Zgierza

I część z dnia 30 października 2012 r.
II część z dnia 8 listopada 2012 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. Sesja składała się z dwóch części. 
Pierwsza  część  odbyła  się  w  dniu  30  października  2012  r.  od  godz.  10.00  do  godz.  18.30.
Druga część odbyła się 08 listopada 2012 r. w godzinach: od 14.00 do 19.00.

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

Listy obecności z I części sesji stanowią załączniki od 1a do 1d.
Listy obecności z II części sesji stanowią załączniki od 2a do 2d.

Proponowany porządek obrad:

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

a) zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
b) zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek 
Kultury w Zgierzu,
c) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (dot. Marka Domańskiego),
d) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (dot. Radzisława Rossa),
e) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności 
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi,
f) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
g) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso 
oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku,
h) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza,
i)  ustalenia  stawek opłaty targowej,  określenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za inkaso oraz 
zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
j)  zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2012  w  zakresie  zadań 
własnych,
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
l)  nabycia  udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.  o.
w Zgierzu.

7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2011/2012  w  tym
o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 
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8. Sprawozdanie  Prezydenta  Miasta  Zgierza  z  prac  Zespołu  ds.  monitorowania  i  realizacji 
Strategii Miasta Zgierza na lata 2008-2015. 

9. Informacja na temat realizacji projektu "Rewitalizacja historycznego centrum Zgierza". 
10.Analiza  oświadczeń  majątkowych  radnych  i  osób  zobowiązanych  do  ich  złożenia 

Prezydentowi Miasta Zgierza. 
11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
12.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
14.Zapytania i wolne wnioski. 
15.Zamknięcie obrad sesji. 

Pkt 1
Otwarcie sesji

Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XXIX  sesję  Rady  Miasta 
Zgierza.  Na podstawie  listy  obecności  stwierdził  quorum,  a  tym samym  prawomocność  obrad.
Na  wstępie  przywitał  radnych,  władze  miasta,  naczelników  i  innych  pracowników  Urzędu, 
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję.

Pkt 2
Uwagi do porządku obrad

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektów uchwał w sprawach:

a) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (dot. Bogdana Szymczaka)

b)  wyrażenia  poparcia  dla  uchwały  Rady  Miejskiej  Inowrocławia  w  sprawie  skierowania  do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

c)  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  dotyczącego  dokonania  regulacji  ustawowych 
zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy z zakresu zapewniania opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywania,

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał 
w sprawach:

a)  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu pn.:  "Bezpieczny 
Zgierz  -  w  domu,  w  szkole  i  na  drodze"  realizowanego  w  ramach  Rządowego  programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2013 roku

b) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn. "Promocja oferty 
inwestycyjnej oraz zasobów gospodarczych Miasta Zgierza za granicą"

Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  RMZ,  radna  B.  Świątczak,  w  imieniu 
Komisji, zgłasza do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta 
Zgierza  dotyczącego  zwiększenia  kontraktów  zawieranych  z  Wojewódzkim  Szpitalem 
Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  w  imieniu  Klubu  Radnych  PO,  wniosła  o  zdjęcie
z porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawach zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta 
Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2012-2038, w związku z niedotrzymaniem terminu złożenia projektów uchwał 
do  dnia  Konwentu  Przewodniczącego  RMZ.  Projekty  nie  uzyskały  do  tej  pory  opinii  Komisji 
Budżetu i Finansów RMZ

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  dodała,  że  Konwent  Przewodniczącego  RMZ  odbył  się  w  dniu
22 października br., a projekty uchwał datowane są z dni 24 oraz 25 października br. W związku
z tym, że obydwa projekty dotyczą ważnych dla miasta spraw tj. zmian w budżecie, a radni nie 
zdążyli zapoznać się z ich treścią, Klub wnosi o przełożenie obradowania nad tymi projektami, na 
kolejną sesję RMZ.

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  na  Jej  prośbę,  termin  sesji  został  przesunięty
z 25 października na 30 października br. właśnie po to, aby radni zdążyli zapoznać się z treścią obu 
dokumentów. Dodała, że terminy komisji nie zostały zmienione, dlatego projekty będą opiniowane 
dopiero w dniu dzisiejszym, w trakcie przerwy. Skarbnik powiedziała, że koniecznością jest, aby 
obydwa  projekty  znajdowały  się  w  porządku  obrad.  Zmiany  w  budżecie  rzutują  na  dalsze 
funkcjonowanie miasta.

Radny M. HILIŃSKI powiedział, że radni powinni mieć możliwość zapoznania się z projektami 
uchwał, ponieważ Rada, podejmując uchwały, decyduje o ważnych dla miasta kwestiach. Radny 
mówił o "bałaganie" który towarzyszy przygotowywaniu (m. in. ilości uwag Komisji Statutowo-
Prawnej RMZ do każdego projektu) i wprowadzaniu projektów uchwał do porządku obrad sesji
a także opiniowaniu ich przez merytoryczne komisje. Poprosił o zorganizowanie spotkania z Panią 
Prezydent  w sprawie uzgodnienia  pewnych zasad i  reguł dotyczących opracowania i  zgłaszania 
projektów.

Radny  T.  KUPIS  przypomniał  o  kilkukrotnym  wprowadzaniu  projektów,  głównie  dotyczących 
wniosków  unijnych,  "na  ostatnią  chwilę",  w  dniu  sesji,  na  tzw.  "kolanie".  Teraz  sytuacja  się 
powtarza, tylko sprawa dotyczy budżetu miasta. "To są zbyt poważne tematy... nie tędy droga"  - 
dodał radny.

Radny M. PILARSKI nawiązując do wypowiedzi  radnego M. Hilińskiego,  potwierdził,  że ilość 
uwag do projektów uchwał - podpisanych przez mecenasów z kancelarii obsługującej UMZ - jest 
bardzo duża, liczona nawet w dziesiątkach.

Radny M. SENCEREK zgodził się ze zdaniem wyrażonym przez radną B. Świątczak. Konwenty 
Przewodniczącego RMZ odbywają się bez treści projektów uchwał. Do Skarbnika Miasta skierował 
pytanie, jakie zmiany w budżecie są przewidywane w związku z podjęciem uchwały i czy naprawdę 
nie można przełożyć procedowania uchwał budżetowych na kolejną sesję RMZ?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wtrącił,  że projekty uchwał,  które zgłosił  w dniu dzisiejszym do 
porządku obrad,  nie mogły być  przygotowane wcześniej,  ponieważ programy unijne, w oparciu
o które są one przygotowywane, zostały uruchomione w ostatni piątek przed sesją. 

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  powiedziała,  że  w  projekcie  w  sprawie  zmian  budżetu  miasta 
Zgierza,  środki z rezerwy celowej  oświatowej w wysokości  261 000 zł  są rozdysponowane dla 
poszczególnych placówek oświatowych, jak również dokonywane są zmiany dot. środków, które 
pozostały po wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej 
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przy SP Nr 12 w Zgierzu " na kolejne zadania, przy których środków zabrakło. Kolejna zmiana 
dotyczy nabycia udziałów w MPGM Spółka z o. o. oraz podziału zadań inwestycyjnych na dwa 
odrębne  zadania.  Konsekwencją  nie  podjęcia  uchwał  na  dzisiejszej  sesji,  będzie  opóźnienie 
przekazania  środków  do  placówek  oświatowych,  a  także  pozostawienie  nierozstrzygniętych 
przetargów.

Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła,  że projekty uchwał nie wpłynęły w odpowiednim terminie, 
Komisja Budżetu i Finansów RMZ nie wydała jeszcze opinii do zmian w budżecie. Władze miasta 
informując  radnych  o  tym,  jakie  zadania  nie  zostaną  zrealizowane  w  przypadku  nie  podjęcia 
uchwał, przerzucają odpowiedzialność na radnych.
 
Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  RMZ 
ogłosiła  przerwę  w  posiedzeniu,  właśnie  z  powodu  konieczności  wydania  opinii  do  uchwał 
budżetowych.

Radny M. SENCEREK zapytał, jeszcze raz, co się stanie jeśli projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie nie zostanie podjęty?

Skarbnik Miasta  D. KUBIAK wyjaśniła,  że  m.  in.  nauczyciele  nie  dostaną wynagrodzenia,  nie 
zostaną także wypłacone zasiłki z MOPS-u.

Radny M. PILARSKI wyraził opinię, że budżet miasta na rok 2012 został źle przygotowany.

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  powiedział,  że  planując  budżet  na  ten  rok,  nie  było  możliwe 
przewidzenie, że tylu nauczycieli skorzysta z urlopów dla poratowania zdrowia.

Radny A. MIESOK wtrącił, że dotarła do Niego informacja o tym, że nie ma w tej chwili relacji on-
line z sesji RMZ.

Radny M. SENCEREK powiedział, że w ubiegłym miesiącu relacja z sesji, pojawiła się na stronie 
internetowej dopiero po trzech dniach.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił merytoryczny wydział o sprawdzenie, podanej 
przez radnych, informacji.

Radna  B.  PALMOWSKA  zapytała  o  kwotę  40  000  zł  przeznaczoną  na  zakup  choinki,  która 
miałaby pojawić się przed UMZ. 

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że autopoprawką będą wprowadzane zmiany do projektu 
uchwały, ale o tym, chciałby poinformować radnych w czasie dyskusji przy projekcie uchwał.

Radny M. PILARSKI złożył oświadczenie, iz będzie głosował przeciw wnioskowi Klubu Radnych 
PO o zdjęcie projektów uchwał z porządku obrad. Wyraził  jednak opinię, iż wszystkie projekty 
uchwał powinny być przygotowane i rozdane radnym w odpowiednim czasie przed sesją. Władze 
miasta powinny poważnie i z szacunkiem traktować radnych.

Radny M. SENCEREK zaproponował, aby wyznaczać termin sesji na połowę każdego kolejnego 
miesiąca, jeśli dane potrzebne do przygotowania projektu uchwały, znane są dopiero na koniec.

Radny  M.  PILARSKI  zaproponował  głosowanie  nad  każdą  zmianą  do  porządku  obrad  sesji  - 
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oddzielnie. Powiedział, także, że jest przeciwny podejmowaniu uchwały w sprawie wytycznych dla 
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn. "Promocja oferty inwestycyjnej oraz 
zasobów gospodarczych Miasta Zgierza za granicą". Miasto ma w tej chwili ważniejsze potrzeby, 
niż promocja za granicą. 

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przystąpił  do  glosowania  nad  zaproponowanymi 
zmianami do porządku obrad: 

Projekt uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (dot. Bogdana 
Szymczaka)
W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  poparcia  dla  uchwały  Rady  Miejskiej  Inowrocławia
w  sprawie  skierowania  do  Trybunału  Konstytucyjnego  wniosku  o  stwierdzenie  niezgodności
z  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisów  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 7, zmianę wprowadzono.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady Miasta  Zgierza  dotyczącego  dokonania 
regulacji  ustawowych  zmieniających  zasady  realizacji  zadania  własnego  gminy  z  zakresu 
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 1, wstrzym. - 2, zmianę wprowadzono.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji 
projektu  pn.:  "Bezpieczny  Zgierz  -  w  domu,  w  szkole  i  na  drodze"  realizowanego  w  ramach 
Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" 
w 2013 roku.
W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji 
projektu  pn.  "Promocja  oferty  inwestycyjnej  oraz  zasobów  gospodarczych  Miasta  Zgierza  za 
granicą"
W głosowaniu: za - 10 (brak bezwzględnej większości głosów), zmiana nie została wprowadzona.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zwiększenia 
kontraktów zawieranych  z  Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  im.  Marii  Skłodowskiej-
Curie w Zgierzu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W głosowaniu: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnej  K.  Kupis-
Wojciechowskiej  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie na rok 2013. 
W głosowaniu: za - 8, przeciw - 13, wstrzym. - 2, wniosek upadł.

Następnie  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnej
K. Kupis-Wojciechowskiej o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany w WPF na lata 
20012 - 2038.
W głosowaniu: za - 8, przeciw - 13, wstrzym. - 2 - wniosek upadł.
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Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI w związku  z  licznymi  zmianami  w porządku  obrad 
poprosił o przygotowanie nowego porządku obrad sesji uwzględniającego wszystkie zmiany.

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

 a) zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

 b) zamiaru  dokonania  podziału  samorządowej  instytucji  kultury  pod  nazwą  Miejski 
Ośrodek Kultury w Zgierzu,

 c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi” (dot. Marka Domańskiego),
 d) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi” (dot. Radzisława Rossa),
 e) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi” (dot. Bogdana Szymczaka),
 f) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności 

nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi,
 g) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
 h) poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  określenia  inkasenta,  wynagrodzenia

za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku,
 i) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza,
 j) ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz 

zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
 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,
 m) nabycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w Zgierzu,
 n) wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu

pn.:  "Bezpieczny Zgierz  -  w domu,  w szkole i  na drodze" realizowanego w ramach 
Rządowego  programu ograniczania  przestępczości  i  aspołecznych  zachowań  "Razem 
bezpieczniej" w 2013 roku,

 o) wyrażenia  poparcia  dla  uchwały  Rady  Miasta  Zgierza  Inowrocławia  w  sprawie 
skierowania  do  Trybunału  Konstytucyjnego  wniosku  o  stwierdzenie  niezgodności
z  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisów  ustawy  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach,

 p) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania regulacji ustawowych 
zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy z zakresu zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,

 q) przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  dotyczącego  zwiększenia  kontraktów 
zawieranych  z  Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Marii  Skłodowskiej-
Curie w Zgierzu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2011/2012  w  tym 
o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

 8. Sprawozdanie  Prezydenta  Miasta  Zgierza  z  prac  Zespołu  d/s  monitorowania  i  realizacji 
Strategii Miasta Zgierza na lata 2008-2015.

 9. Informacja na temat realizacji projektu „Rewitalizacja historycznego centrum Zgierza”.  
 10.Analiza  oświadczeń  majątkowych  radnych  i  osób  zobowiązanych  do  ich  złożenia 

Prezydentowi Miasta Zgierza.
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 11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14.Zapytania i wolne wnioski.
 15.Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji

W związku z  brakiem uwag do protokołu Nr XXVIII/12 z  XXVIII  sesji  Rady Miasta  Zgierza
z dnia 28 września 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego 
przyjęcie:

Protokół Nr XXVIII/12  -  głosowano: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 4.

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radna E. KRZEWINA zawnioskowała o zabezpieczenie w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 
środków na wykonanie oświetlenia na ul. Radosnej (załącznik nr 4). Następnie zapytała, jakie będą 
dalsze losy linii  tramwajowej nr 46? Wyjaśniła,  iż pojawiają się informacje,  że linia ta ma być 
zlikwidowana. Zapytała, jakie Miasto podjęło działania?

Radny A. MIĘSOK zgłosił dwie interpelacje w sprawach: reorganizacji w UMZ - podania adresów 
siedzib  wydziałów  oraz  kosztów  poniesionych  w  związku  z  przeniesieniami  (załącznik  nr  5); 
nowego  wydziału  UMZ -  Wydziału  Rozwoju  Parku  Kulturowego  Miasto  Tkaczy  -  udzielenia 
informacji  o  pracownikach  wydziału  i  zakresach  ich  obowiązków (załącznik  nr  6).  Radny,
w  związku  z  Postanowieniem  SKO  o  uchyleniu  zaskarżonego  postanowienia  -  dot.  wniosku 
dewelopera Konstantego Strusa, ul. Chemików 7, zapytał także, czy prawdą jest, że w ten protest 
włączył się dodatkowy organ, tzn. prokuratura, a jeśli tak, to jako kto, w jakim charakterze? Jeżeli 
decyzja środowiskowa nie ma w tej chwili przymiotu wykonalności (w związku z włączeniem się 
prokuratury),  to  czy  podjęte  zostaną  kroki  ku  podjęciu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  studium 
uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Radny zapytał  także,
w  odniesieniu  do  dnia  19  października  br.,  czy  inwestor,  który  podjął  się  budowy  sali 
gimnastycznej SP Nr 12 jest w posiadaniu prawomocnej decyzji o użytkowaniu sali? Radny dodał, 
że w dniu 19.10.2012 odbyło się otwarcie sali. W czasie uroczystości, w pomieszczeniu znajdowały 
się osoby postronne, które nie brały udziału w procesie budowy.

Radna  B.  PALMOWSKA  nawiązując  do  problemów  w  oświacie  odczytała  interpelację  Klubu 
Radny PO, w której  prosiła  o przedstawienie  informacji  dotyczących szkolenia  dla  nauczycieli, 
które odbyło się w dniach 12-14 września 2012 r. w czeskiej Pradze (załącznik nr 7).

Radny H. HILIŃSKI złożył kilka interpelacji oraz zapytań, w których poprosił o:
● szersze rozpowszechnienie informacji dot. "Akcji liść", np. poprzez monitory w autobusach 

komunikacji miejskiej (załącznik nr 8),
● zwiększenie godzin finansowanych przez Urząd Miasta Zgierza dla zajęć odbywających się 

w Łaźni Miejskiej (załącznik nr 9),
● udzielenie  informacji  na  temat  liczby  dzieci,  które  nie  zostały  przyjęte  do  przedszkoli

i  żłobków i  czy  mają  one  zapewnioną  opiekę  w innych  placówkach.  Ilu  sześciolatków 
rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 10),
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● pilną  naprawę  zapadniętego  fragmentu  jezdni  na  ulicy  Długiej  na  wysokości  Komendy 
Policji (załącznik nr 11).

Następnie radny odniósł się do zmiany dzierżawcy z firmy Fortum DZT na PGE Bełchatów Odział 
Elektrociepłowni  Zgierz.  Zapytał,  czy  ta  zmiana  nie  wpływa  na  realizację  zadań  związanych
z  przesyłem  ciepła  do  mieszkańców  Zgierza.  Nawiązując  do  interpelacji  radnej  E.  Krzewiny 
powiedział, iż radni otrzymali pismo z dnia 23 października 2012 r. od Stowarzyszenia na Rzecz 
Obrony  Podmiejskiej  Komunikacji  w  regionie  Łódzkim.  Zapytał,  czy  odbyło  się  spotkanie 
wszystkich gmin, które partycypują w kosztach utrzymania linii tramwajowej nr 46?

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  że  przekazał  pismo  Stowarzyszenia, 
Prezydentowi Miasta Zgierza.

Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  poprosiła  o  informacje  w  sprawie  stołówek 
znajdujących  się  w  zgierskich  placówkach  oświatowych,  ilości  osób  korzystających  z  takich 
stołówek,  kosztu  obiadu  w  każdej  placówce,  ilości  dzieci,  które  korzystających  z  obiadów 
dofinansowanych  przez  MOPS  (załącznik  nr  12). Następnie  nawiązując  do  wcześniejszych 
wypowiedzi radnych, w sprawie linii tramwajowej nr 46 zapytała,  na jakim etapie są rozmowy,
dot. dalszego funkcjonowania tej linii?

Radny M. PILARSKI poprosił o udzielenie informacji nt. pracy oraz organizacji kilku wydziałów 
Urzędu Miasta  Zgierza,  w tym:  Wydziału  Pozyskiwania  i  Zarządzania  Środkami  Pomocowymi 
UMZ,  Wydziału  Rozwoju  Parku  Kulturowego  Miasto  Tkaczy,  Wydziału  Zdrowia,  Spraw 
Społecznych  i  Młodzieży  oraz  Wydziału  Zarządzania  Bezpieczeństwem.  Ponadto  w  swoich 
interpelacjach  zapytał,  czy  B.  Kapusta  jako  Zastępca  PMZ  w  okresie  od  9  grudnia  2010,
a 30 czerwca 2012 analizowała projekt techniczny dotyczący przebudowy peronu stacji kolejowej 
Zgierz-Północ.  Następnie  poprosił  o  szczegóły  programu  Szkolna  Kasa  Oszczędności 
realizowanego w szkołach  (zestawienie tych interpelacji  stanowi załącznik nr 13). Radny złożył 
również wniosek o przedstawienie na sesji listopadowej br., sprawozdania z realizacji i rozliczenia 
zadań związanych z inwestycjami rewitalizacyjnymi (załącznik nr 14).

Radny M. SENCEREK złożył interpelacje dot.:
● linii tramwajowej nr 46 oraz realizacji II etapu budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego 

(załącznik nr 15),
● podjętych  przez  władze  miasta  kroków  w  sprawie  planów  ograniczenia  etatów

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu (załącznik nr 16),
● konieczności naprawy zjazdu z ul. Dojazdowej (załącznik nr 17), 
● zabezpieczenie "niecki" przy ulicy Witosa (załącznik nr 18),
● nadania nazw ulicom Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Powstania Warszawskiego 1944 r. 

(załącznik nr 19),
● uprzątnięcia worków z liśćmi znajdujących się w pobliżu cmentarzy (załącznik nr 20), 

Następnie pan radny zapytał, kiedy oficjalnie rusza "Akcja zima"?

Radny  S.  SKUPIŃSKI  zapytał,  dlaczego  nie  ma  w porządku  obrad  sesji  tematu  dot.  ochrony 
środowiska? Poprosił, aby na kolejnej sesji był uwzględniony punkt dotyczący analizy i programu 
ochrony środowiska. Ponadto zapytał, czy sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 12 jest 
już użytkowana przez dzieci?

Radny  B.  ŚWIĄTCZAK  poruszyła  kwestię  inicjatywy  mieszkańca  Łodzi  p.  M.  Bojgena
dot. powstania muzeum rowerów. Zapytała, władz miasta o zamierzenia w tej sprawie. Stwierdziła, 
iż jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Następnie odniosła się do poprzednio złożonej interpelacji 
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dotyczącej obsługi prawnej UMZ. Poprosiła o konkretne odpowiedzi na zadawane przez radnych 
pytania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnośnie pisma w sprawie powstania muzeum rowerów 
wtrącił, iż przekazał je do stosownych organów.

Radny  K.  WĘŻYK  złożył  interpelację  w  sprawie  załatania  wyrwy  na  ul.  Grotnickiej  oraz
o w sprawie dokończenia ścieżki rowerowej na ul. Tuwima i ul. Staffa (załącznik nr 21).

Radny T. KUPIS poruszył kwestię odświeżenia oznakowania pionowego i poziomego na drogach 
oraz  remontów  cząstkowych  nawierzchni  bitumicznych  przed  okresem  zimy.  Wyraził  swoje 
wątpliwości co do obecnie prowadzonych remontów. Zapytał, jak Prezydent zamierza wywiązać się 
ze zgłoszonej  przez niego interpelacji  w sprawie bezpieczeństwa na drogach? Zapytał  Zastępcę 
Prezydenta Miasta Zgierza P. Staniszewskiego, czy jest zadowolony ze swojej pracy w Urzędzie?

Wiceprzewodniczący  RMZ  S.  PELIKAN  zapytał,  czy  ktokolwiek  nadzoruje  łatanie  dziur  na
ul. Rembielińskiego i ul. Witkacego? Nawierzchnia na obu ulicach była bardzo zniszczona i teraz
w miejsce dziur powstały wzniesienia. Zwrócił uwagę, że podczas odśnieżania zostaną one "ścięte" 
pługami. 

Radny  M.  FORFECKI  zapytał,  czy  omawiana  była  już  zmiana  rozkładów  jazdy  zgierskich 
autobusów  i  czy  ewentualnie  przed  ich  wprowadzeniem  będą  konsultacje  z  radami  osiedli?
Ponadto  zapytał,  czy  znany  jest  już  zakres  prac  związanych  z  remontem  wiaduktu  na
ul.  Czerwieńskiego/Dygasińskiego.  W  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  poprosił  o  jego 
przedstawienie. Następnie prosił o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta Zgierza na rok 2013 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Dygasińskiego na odcinku od ulicy Kossaków do ulicy 
Kasprowicza".

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI poruszył kwestię niespójności 
wniosków dot.  planów zagospodarowania  przestrzennego.  Zapytał,  czy  przewiduje  się  poprawę 
wniosku?  Następnie  wyraził  swoją  negatywną  opinię  na  temat  zasadności  wysyłania  równiarki
do czyszczenia piachu na ulicy Aleksandrowskiej.

Radna J. ZIELIŃSKA zapytała, jakie stawki czynszowe obowiązują dla organizacji pozarządowych
i biur poselskich w lokalach należących do Miasta? Poruszyła problem komunikacji, który pojawił 
się w poniedziałek.  Zapytała,  czym był  spowodowany brak trzech kolejnych autobusów, mimo,
iż drogi były odśnieżone? 

Radny  A.  FRACH złożył  zapytanie  dotyczące  płacenia  parapodatków  (załącznik  nr  22) oraz 
zapytanie dotyczące możliwości przeprowadzenia w Zgierzu analogicznej akcji do tej która była 
przeprowadzona przez Straż Miejską w Radomiu pn. "Czysty Radom" (załącznik nr 23). Następnie 
poruszył kwestię zatrzymywania się tramwajów na Placu Jana Kilińskiego. 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  mówił  o  "Akcji  liść"  -
o "bałaganie informacyjnym" oraz pryzmach worków z liśćmi zalegających u zbiegu ul. Gołębiej
i ul. Kościuszki. Tegoroczna zmiana harmonogramu prowadzenia akcji, to niewypał. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz J. OGRODOWCZYK przyłączył  się 
do wypowiedzi poprzednika. Dodał, że przy skrzyżowaniu ul. Ciosnowskiej z ul. Proboszczewice 
znajduje się kolejne składowisko worków.
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Radny M.  SENCEREK złożył  interpelację  w sprawie  przeniesienia  radaru  znajdującego się  na 
"polach lućmierskich" bliżej szkoły (załącznik nr 24).

Radna  E.  STEGLIŃSKA-MACIAK  podziękowała  za  wykonanie  nakładki  asfaltowej  na
ul. Tuwima.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK podziękował za zainstalowanie zbiorników
z wodą na cmentarzu przy ul. Konstantynowskiej.

Radny K. WĘŻYK dołączył się do głosu radnego S. Pelikana odnośnie braku nadzoru nad naprawą 
nawierzchni ulic, m.in. ul. Jagiełły, która dwukrotnie, niepotrzebnie została wysypana tłuczniem.

Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  Rudunki  W.  PARTYCKA  w  związku  z  informacją,  iż  na 
stanowisku Kierownika MUK-u nastąpiła  zmiana,  zapytała,  z kim teraz należy się kontaktować
w sprawie komunikacji miejskiej?

Pkt 5
Zapytania mieszkańców

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poruszyła temat przejazdu kolejowego przy ul. Uroczej - wnioskowała 
o wydzielenie pasa przejścia dla pieszych. Odnośnie ruchu na ul. Aleksandrowskiej – zapytała, czy 
władze  miasta  wystąpią  o  zabezpieczenie  wyjazdu  (zakaz  wyprzedzania,  linia  ciągła)
z nieruchomości o nr 207 i 211; wnioskowała także o posadowienie przystanków autobusowych na 
trasie „71”. Zaproponowała także o ustanowienie strefy ekonomicznej w okolicy ul. Wiosny Ludów 
- w związku z planowanym przeniesieniem firmy Colex. Zapytała także, czy w końcu poważnie 
zostanie potraktowana sprawa budowy szaletu na krańcówce autobusowej? 

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  ogłasza  przerwę  w  obradach  w  celu  zaopiniowania 
projektów uchwał przez merytoryczne komisje Rady Miasta Zgierza (KBiF RMZ, KGKiM RMZ, 
KSO RMZ oraz Kst-Pr RMZ).

Wznowienie obrad po przerwie.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn. "Promocja 
oferty  inwestycyjnej  Miasta  Zgierza,  w  tym  przygotowanie,  druk  i  emisja  materiałów 
promocyjnych podczas misji i imprez gospodarczych za granicą".

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z brakiem uwag, poddał pod głosowanie 
wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Zgierza.

W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
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Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 6a
zmiany  uchwały  Nr  VI/39/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie 
powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu – projekt 
uchwały omówił Zastępca Prezydenta P. STANISZEWSKI. 

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił następującą  uwagę  do 
projektu uchwały:
a) w § 1 postawić spację pomiędzy: "pkt" i "1".

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 25).

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

W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/273/12  w  sprawie zmiany  uchwały
Nr  VI/39/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie  powołania  Rady 
Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 6b
zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek 
Kultury  w  Zgierzu  –  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  omówił  Zastępca  Prezydenta
B. BĄCZAK.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  powiedział,  że  autopoprawka 
zgłoszona przez Z-cę Prezydenta, wyczerpała uwagi Komisji.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.

Radny M. PILARSKI wyraził obawę, że rozdzielenie jednostek może wiązać się z dodatkowymi, 
nowymi kosztami.

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wyjaśnił,  że  przedstawiony  projekt  jest  tylko  intencją  podziału 
jednostek.

Radny T. KUPIS zapytał, kto był inicjatorem pomysłu podziału?

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  powiedział,  że  inicjatywa  powstała  w  toku  rozmów  pomiędzy 
jednostkami i Panią Prezydent.

Radny A. MIĘSOK zapytał, czy jest jeszcze jakiś inny powód podziału?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że nie ma.
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Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  zauważył,  tworzenie  nowych  „bytów”  nie  poprawi 
jakości  usług  świadczonych  w zakresie  kultury,  a  może  jedynie  generować  dodatkowe koszty. 
Zaproponował  opracowanie  raportu  dot.  zajęć  kulturalnych,  edukacyjnych  i  pozaszkolnych 
prowadzonych na terenie miasta.

Z-ca Prezydenta  B.  BĄCZAK powiedział,  że  raport  można stworzyć,  dodał  jednak,  że  nie  jest 
możliwe dokonanie formalnej oceny wyników i efektów zajęć kulturalnych. 

Radny J.  SOKÓŁ zauważył,  że  "rozdrabnianie"  jednostek kulturalnych do niczego dobrego nie 
prowadzi.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zauważyła,  że  prawdopodobnie,  zamierzeniem  Pani  Prezydent  było 
rozdzielenie  placówek  pod  kątem  oferty,  gdyż  każda  z  tych  jednostek  prowadzi  zajęcia 
przeznaczone dla innej grupy odbiorców. Radna wyraziła jednak obawę, że podział będzie wiązał 
się z generowaniem dodatkowych kosztów.

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  powtórzył,  że  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  tylko  intencją 
podziału. Plan i analiza dot. funkcjonowania placówek, w tym także kosztów prowadzenia, zostanie 
wykonana.

Radny  T.  KUPIS  zauważył,  że  wstępna  analiza  powinna  zostać  wykonana  jeszcze  przed 
zgłoszeniem projektu uchwały pod obrady Rady.

Radny  M.  PILARSKI  powiedział,  że  nadal  nie  widzi  sensu,  zasadności  oraz  ani  jednego 
merytorycznego  powodu  dla  podjęcia  uchwały  poza  „chciejstwem  enigmatycznych  autorów 
uosabianych przez Panią Prezydent zgłaszających ten projekt”. Radny powtórzył po raz kolejny,
że przygotowanie wstępnej analizy jest konieczne przed podjęciem uchwały intencyjnej. 

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI powiedział,  że popiera  inicjatywę podziału.  Centrum 
Kultury Dziecka osiąga sukcesy i warto, jako samodzielnej i niezależnej placówce, umożliwić jej 
rozwój.

Radna B. PALMOWSKA zauważyła,  że  podjęcie  tej  uchwały nie wiąże się jeszcze z żadnymi 
kosztami. Następnie zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji.

Radna J. ZIELIŃSKA zauważyła,  że koszty prowadzenia jednostek będą większe, chociażby ze 
względu  na  podział  obowiązków  administracyjnych.  Radna  dodała,  że  porównywanie  tych 
instytucji  jest trudne,  ponieważ mają zupełnie inną specyfikę pracy i  różną ofertę.  Rozdzielenie 
skutkowałoby pracą CKD i MOKu na „swój rachunek”.

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

W wyniku głosowania: za - 9, przeciw - 6, wstrzym. - 6,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/274/12  w  sprawie zamiaru  dokonania 
podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu.
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Pkt 6c
nadania Tytułu Honorowego "Zgierski  Dawca Krwi" (dot. Marka Domańskiego) –  projekt 
uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski nie zgłosił uwag do projektu.

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. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/275/12  w  sprawie nadania  Tytułu 
Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 6d
nadania  Tytułu  Honorowego  "Zgierski  Dawca  Krwi"  (dot.  Radzisława  Rossa)  –  projekt 
uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski nie zgłosił uwag do projektu.

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  XXIX/276/12  w  sprawie nadania  Tytułu 
Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 6e
nadania Tytułu Honorowego "Zgierski  Dawca Krwi" (dot.  Bogdana Szymczaka) –  projekt 
uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski nie zgłosił uwag do projektu.

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. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/277/12  w  sprawie nadania  Tytułu 
Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 6f
wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  darowizny  prawa  własności 
nieruchomości położonej  w Zgierzu przy ul.  Piotra Skargi  –  projekt  uchwały omówili  Z-ca 
Prezydenta P.  STANISZEWSKI oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UMZ A. SOBIERAJSKA. 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28)

Z-ca Przewodniczącego Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ K. Wężyk  zgłosił następującą uwagę
do projektu:
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a)  w 9  wierszu  podstawy prawnej  po  wyrazach:  "Nr  106,  poz.  675"  dodać  wyrazy:  "Nr  143,
poz. 963,".

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

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. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/278/12  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 
dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności nieruchomości położonej 
w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ogłosił  przerwę  w  obradach  do  godz.  15.45. 
Poinformował,  iż na kwadrans prze rozpoczęciem sesji,  odbędą się posiedzenia Komisji  w celu 
zaopiniowania wprowadzonego projektu uchwały (Kst-Pr RMZ, KBiF RMZ ).

Wznowienie obrad po przerwie.

Pkt 6g
ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza–  projekt 
uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK. 

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30)
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 31)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski nie zgłosił uwag do projektu.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. 

Radny  M.  HILIŃSKI  wyraził  opinię  nt.  skutków  finansowych  podjęcia  uchwały.  Powiedział,
że  podwyżka  podatku  uderzy w przedsiębiorców,  zarówno dużych  i  małych.  Zapytał,  dlaczego 
Prezydent proponuje maksymalną możliwą stawkę podwyżki, tj. 4%? 

Radny T.  KUPIS mówił  o  wysokiej  stopie  bezrobocia  w mieście,  o  złych  warunkach rozwoju 
gospodarczego.  Zauważył,  że  wraz  z  podwyżką  podatku,  nie  ma  nic  w  zamian  –  żadnych 
dodatkowych ulg, nowych możliwości dla przedsiębiorców. 

Radna B. PALMOWSKA zauważyła, że nie ma praktycznie żadnej oferty dla nowych inwestorów 
na terenie miasta.

Radna A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA tłumacząc  powód wydania  opinii  negatywnej  przez 
Komisję Inicjatyw Gospodarczych RMZ, odniosła się do posiedzeń Komisji, w których regularnie 
uczestniczą przedstawiciele zgierskich przedsiębiorstw. Powiedziała, że wszyscy są świadomi tego, 
że  podatki  muszą  być  podniesione,  ale  Miasto  nie  oferuje  nic  w  zamian.  Prośba  ze  strony 
przedsiębiorców dotyczyła obniżenia podatku do np. 2%.

Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał,  o  wysokość  zaległości  użytkowników  zasobów  komunalnych
w stosunku do Miasta?
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Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że zadłużenie z tytułu czynszów i mediów w zasobach 
komunalnych wynosi ponad 10 mln zł – należność główna i odsetki. Dodała jednak, że budynki 
komunalne  zwolnione  są  z  podatku  od  nieruchomości.  Zauważyła  także,  że  likwidacja 
przedsiębiorstw  i  wzrost  bezrobocia,  nie  tylko  na  terenie  miasta  Zgierza,  wiąże  się  głównie
ze wzrostem kosztów utrzymania pracowników. Skarbnik dodała, że stawka 4% nie jest najwyższą, 
jaką  Pani  Prezydent  mogłaby zaproponować,  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Finansów. 
Powiedziała  także,  że  przygotowywany  jest  oddzielny  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnień
od podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedsiębiorców. 

Radny  T.  KUPIS  zapytał,  czy  były  prowadzone  konsultacje  ze  środowiskiem przedsiębiorców
w zakresie podniesienia podatku?

Skarbnik Miasta  D. KUBIAK wyjaśniła,  że  przedsiębiorcy spotykają  się  regularnie  na Komisji 
Inicjatyw Gospodarczych RMZ - ich prośby dotyczą m. in. zmodernizowania infrastruktury terenu 
Parku Przemysłowego Boruta,  a  to także  wiąże się  z  kosztami.  Dodała,  że  Rząd nie  pyta,  czy 
ktokolwiek  ma  środki  na  podwyżkę  składek  ubezpieczeń  pracowników,  podwyżkę  podatków. 
Skarbnik  wskazuje  na  braki  w  budżecie  miasta  spowodowane  m.in.  skorzystaniem  przez 
nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia - w tym roku jest to kwota 970 000 zł. 

Radny T.  KUPIS odnośnie  urlopów dla  nauczycieli,  zapytał,  czy  miasto  jest  przygotowane  na 
poniesienie wydatków z tym związanych?

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK zauważył,  że  możliwość  korzystania  z  urlopów dla  poratowania 
zdrowia wynika wprost z Karty Nauczyciela i prawa pracy. Parlament, wprowadzając takie zapisy, 
nie pytał  samorządów, czy mają środki na wypłatę świadczeń. To jest kolejne zadanie nałożone 
przez Państwo, bez zabezpieczenia dodatkowych środków na jego realizację.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zasugerowała,  że  urlopy  zdrowotne  nauczycieli,  to  często  tylko 
wykorzystywanie  uprawnień,  które  daje  Karta  Nauczyciela,  a  nie  konieczność.  Nauczyciele 
powinni  mieć  na  uwadze,  że  takie  „fałszywe”  urlopy,  są  ogromnym  obciążeniem  dla  miasta
w którym żyją i pracują. 

Radny M. PILARSKI powiedział, że problem urlopów zdrowotnych, to problem do rozwiązania 
przez parlament.  Radny odniósł się do tematu nakładania  podatków na przedsiębiorców, którzy 
swoją działalność prowadzą w budynku komunalnym.  Zaproponował podwyżkę 2% podatku od 
nieruchomości,  a  pozostałą  część  –  różnicę  w  zaplanowanych  dochodach  –  "ściągnąć",  czyli 
nałożyć podatek  na budynki komunalne. Zapytał, czy osoby prowadzące działalność w budynku 
komunalnym płacą podatek od nieruchomości?

Skarbnik Miasta D. KUBIAK zauważyła, że to Rada podejmując uchwały, zwalnia poszczególne 
jednostki z obowiązku płacenia podatków. Dodała, że z tytułu zwolnień, w roku 2012 do budżetu 
miasta  nie  wpłynie  kwota w wysokości  1  538 864 000 zł;  natomiast,  w związku z  przyjęciem 
niższych stawek, niż te, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów, za I półrocze 2012 r. 
- kwota 742 207 zł. W odpowiedzi na pytanie radnego, wyjaśniła, że jeśli przedsiębiorca zgłosi do 
opodatkowania działalność prowadzoną w budynku komunalnym, podatek od nieruchomości jest 
naliczany.

Radny M. PILARSKI poprosił o informację, jakie ruchy podjęto w ciągu ostatnich dwóch lat w celu 
usprawnienia ściągalności i jak % kształtuje się to w poszczególnych latach?
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Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że w tej chwili nie dysponuje takimi danymi. Zakupiony 
został specjalny program dot. windykacji należności i wszyscy dłużnicy wpisywani są w tzw. rejestr 
dłużników. Podjęto także decyzję, aby w pierwszej kolejności, do rejestru wpisane zostały zaległe 
należności za lokale użytkowe.

Radny Z. ZAPART zauważył, że jeśli Rada chce obniżyć podatki, to konieczne byłoby znalezienie 
innego źródła dochodu. Gdyby do budżetu wpłynęły oczekiwane kwoty podatku, nie trzeba byłoby 
dyskutować  o  oświacie  i  sytuacji  korzystania  z  urlopów zdrowotnych  Dodał  także,  że  Gmina 
Miasto  Zgierz  nie  nakłada  najwyższych  możliwych  podatków,  przyjętych  w  Rozporządzeniu 
Ministra.

Radna B.  ŚWIĄTCZAK zapytała,  ile  środków zaoszczędziła  Pani  Prezydent  w ciągu ostatnich 
dwóch lat? „Pieniądze idą na lewo i prawo... imprezy, różnego rodzaju wydatki, wyjazdy... łatwo 
się wydaje cudze pieniądze, a potem się sięga do kieszeni podatników” - dodała.

Radny A. MIĘSOK nie zgadza się z twierdzeniem, że bez wzrostu podatków, nie będzie wpływów 
do  budżetu.  Sytuacja  przedsiębiorców  nie  jest  łatwa,  wielu  z  nich  funkcjonuje  na  granicy 
opłacalności.  Podwyżka  podatku,  może  doprowadzić  do  tego,  że  kolejne  działalności  będą 
zamykane  – wówczas  zabraknie  wpływów z CIT-ów, PIT-ów, wzrośnie  bezrobocie.  Finansami 
trzeba gospodarować rozsądnie. 

Radny A. FRACH zapytał, które zgierskie spółki są zwolnione z podatku od nieruchomości?

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  nie  ma  zwolnień  podmiotowych  w  podatku  od 
nieruchomości.

Radny A.  FRACH zauważył,  że  Spółka  WodKan częściowo nie  płaci  podatku,  a  za  2011 rok 
osiągnął zyski.

Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że Spółka WodKan nie płaci podatku w odniesieniu do 
budowli i urządzeń służących do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
Z pozostałej części, podatek jest płacony.

Radny A. FRACH wtrącił, że spółka wodna z Głowna płaci podatki, a zysków nie osiąga.

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył,  że gdyby Spółka WodKan płaciła  ten podatek, 
wzrosłyby stawki głównie za ścieki.

Radny A. FRACH powiedział, że Spółka osiąga zysk, tzn. na stawki za wodę i ścieki jest nałożona 
marża.

Prezes WodKan P. KARASIEWICZ wyjaśnił, że Spółka zwolniona jest z podatku tylko w zakresie 
budowli  służących  do  odprowadzania  ścieków.  Gdyby  zwolnienie  cofnięto,  stawka  za  ścieki 
wyniosłaby 1,48 zł netto za metr sześcienny. 

Wiceprzewodniczący  Z.  SOBCZAK  mówił  o  konieczności  opracowania  programu  naprawy 
finansów publicznych.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  zauważył,  że  podatek  od 
nieruchomości to tylko jedna z wielu opłat, którą zajmuje się Rada Miasta. Dopóki jednak nikt nie 
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zajmie się wydatkami (np. związanymi z administracją) to żadne podwyżki nie uzdrowią trudnej 
sytuacji budżetowej Zgierza.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał  ilu przedsiębiorców 
odchodzi z naszego miasta, a ilu nowych się pojawia? Trzeba te liczby brać pod uwagę.

Radny M. PILARSKI ponownie zapytał o kwoty, które wpłynęły do budżetu w roku 2010, 2011
i 2012 w wyniku działalności windykacyjnych, z tytułu należności czynszowych.

Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że dokładna odpowiedź, wraz z kosztami windykacji, 
zostanie udzielona na piśmie.

Radna B. ŚWIĄTCZAK po raz kolejny zwraca uwagę, że Pani Prezydent jako gospodarz miasta,
w pierwszej kolejności, powinna zacząć szukać oszczędności.

Radny A. MIĘSOK zgłasza wniosek formalny o głosowanie imienne nad w. w. uchwałą.

Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poprosiła  o  5  minut  przerwy dla  Klubu  PiS  przed 
przystąpieniem do głosowania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłasza 5 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, wycofał z porządku obrad 
projekty uchwał w sprawach:

• ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza, 

• poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso 
oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku, 

• ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza, 

• ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad 
poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza. 

Projekty uchwał stanowią załączniki od nr 32 do nr 35.

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  w związku  z  wycofaniem projektów 
uchwał, głosowanie nad wnioskiem radnego A. Mięsoka, jest bezprzedmiotowe.

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

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski nie zgłosił uwag do projektu.

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 - 8, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/279/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6i
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2012-2038  –  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK. 

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następującą  uwagę
do projektu: w załączniku nr 3, w tabeli po zmianach, przy zadaniu: "Miasto Tkaczy marka regionu 
łódzkiego" wyrazy:  "Pełnomocnik ds. Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy"" zastąpić  wyrazami: 
"Wydział Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy".

Uwaga Komisji nie została przyjęta w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/280/12  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

Pkt 6 j
nabycia  udziałów  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.  o.
w Zgierzu – projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następujące  uwagi  do 
projektu:
a) w § 1 ust. 1 postawić spację pomiędzy wyrazem: "zgodę" i wyrazem: "na",
b) w § 1 ust. 2 postawić spację pomiędzy wyrazem: "ust. 1" i wyrazem: "zostaną",
c)  w  §  3  wyraz:  "podjęcia"  zastąpić  wyrazami:  "ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  Rady  Miasta 
Zgierza".

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. 

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK,  w  imieniu  Klubu  PO zapytała,  czym  spowodowane  jest  tak  szybkie 
procedowanie tejże uchwały (brakiem ogłoszenia przetargu na administrowanie zasobem, obawą 
pracowników przed stratami osiąganymi przez spółkę)?

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wyjaśnił,  że  od  udziałowców  wpłynęło  pismo  wyrażające  chęć 
zbycia udziałów. Dodał, że zbiegło się to z planami władz miasta w kwestii nabycia 100% udziałów 
oraz dalszego zarządzania spółką i zasobem mieszkaniowym.
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Radny T. KUPIS zapytał, co się stanie jeśli nie dojdzie do podjęcia uchwały, biorąc pod uwagę fakt, 
że przetarg na zarządzanie mieniem nie został ogłoszony?

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wyjaśnił,  że  gdyby  tak  się  stało,  to  do  czasu  rozstrzygnięcia 
przetargu, wykonywanie zadań związanych z mieniem, pozostałoby w rękach Spółki.

Radny A. MIĘSOK zasugerował, że decyzja udziałowców wynika ze słej sytuacji Spółki. Zapytał, 
czy Pan Prezydent potwierdza fakt, że udziałowcy zbywają udziały poniżej wartości księgowej?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK potwierdził, że tak jest, ale nie można w tej sytuacji mówić o dużych 
szkodach. Dodał, że udziałowcy chcą zachować swoje miejsca pracy i Miastu także na tym zależy. 

Radny T. KUPIS zapytał, kto reprezentuje Miasto w Radzie Nadzorczej?
Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Prezes  Spółki  MPGM A. IDCZAK wymieniła  skład Rady Nadzorczej  Spółki  MPGM: Andrzej 
Grochulski, Bożena Mikołajczyk oraz Izabela Kołodziejczyk-Olczak.

Radny T. KUPIS zapytał o koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej Spółki?

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że w tej chwili uzyskanie takich informacji 
nie  jest  możliwe.  Następnie  poddał  pod głosowanie  wniosek  formalny  radnego  M.  Pilarskiego
o zamknięcie dyskusji.

W głosowaniu: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 0, wniosek podjęto.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/281/12  w  sprawie  nabycia  udziałów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zgierzu.

Pkt 6 k
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji  projektu pn.: 
"Bezpieczny Zgierz - w domu, w szkole i na drodze" realizowanego w ramach Rządowego 
programu  ograniczania  przestępczości  i  aspołecznych  zachowań  "Razem  bezpieczniej"
w 2013 roku  – projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następujące  uwagi  do 
projektu:
a) wykreślić kropkę na końcu tytułu uchwały,
b) w metryce załącznika, wykreślić wyrazy: "Nr 1", a wyraz: "Uchwały" napisać małą literą.

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
pytań i uwag,  poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/282/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta 
Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: "Bezpieczny Zgierz - w domu, w szkole
i  na  drodze"  realizowanego  w  ramach  Rządowego  programu ograniczania  przestępczości
i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2013 roku.

Pkt 6 l
w  sprawie wyrażenia  poparcia  dla  uchwały  Rady  Miejskiej  Inowrocławia  w  sprawie 
skierowania  do  Trybunału  Konstytucyjnego  wniosku  o  stwierdzenie  niezgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  – projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następujące  uwagi  do 
projektu:
a) w § 1 pkt 2 w wyrazach: "zakładow" i ktore", litery "o" zastąpić literami: "ó"
b)  w  §  3  wyraz:  "podjęcia"  zastąpić  wyrazami:  "ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  Rady  Miasta 
Zgierza".

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/283/12 w sprawie  wyrażenia poparcia dla 
uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosku  o  stwierdzenie  niezgodności  z  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pkt 6 m
w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  dotyczącego  dokonania  regulacji 
ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy z zakresu zapewniania 
opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywania  –  projekt  uchwały  omówił 
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. Wężyk zgłosił następujące uwagi do 
projektu:
a) w § 1 wyraz: "zalącznik" zastąpić wyrazem: "załącznik",
b) w § 3 wyraz: "wybrczego" zastąpić wyrazem: "wyborczego",
c)  w  §  4  wyraz:  "podjęcia"  zastąpić  wyrazami:  "ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  Rady  Miasta 
Zgierza",
d) z załącznika do uchwały wykreślić pierwsze trzy akapity,
e) z załącznika do uchwały, wyrazy: "u.o.z." zastąpić wyrazami: "ustawa o ochronie zwierząt",
f) z załącznika do uchwały z ostatniego akapitu wykreślić wyrazy: "Wzorem Gminy Zgierz,".

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
pytań i uwag,  poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - o,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/284/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady 
Miasta Zgierza dotyczącego dokonania regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji 
zadania  własnego  gminy  z  zakresu  zapewniania  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich 
wyłapywania.

Pkt 6 n
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zwiększenia kontraktów 
zawieranych  z  Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu  przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia  –  projekt  uchwały  omówiła  Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ B. ŚWIĄTCZAK.

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następujące  uwagi  do 
projektu:
a)  zmienić  tytuł  projektu  uchwały  na:  "w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza 
dotyczącego  zwiększenia  kontraktów  zawieranych  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia
z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu",
b) analogicznie, po przyjęciu w. w. uwagi, zmienić treść § 1 oraz tytułu załącznika,
c) w § 3 pkt 5, wykreślić wyrazy: "innym" oraz "i miastom",
d)  w  §  4  wyraz:  "podjęcia"  zastąpić  wyrazami:  "ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  Rady  Miasta 
Zgierza".

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ B. ŚWIĄTCZAK poinformowała, że 
Komisja  upoważniła  Ją  do  przyjęcia  bądź  odrzucenia  uwag  Komisji.  Uwagi  Komisji  zostały 
przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/285/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady 
Miasta Zgierza dotyczącego zwiększenia kontraktów zawieranych z Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Zgierzu  przez  Narodowy  Fundusz 
Zdrowia.

Pkt 6 o
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza  dotyczących realizacji  projektu pn. 
"Promocja  oferty  inwestycyjnej  Miasta  Zgierza,  w  tym  przygotowanie,  druk  i  emisja 
materiałów  promocyjnych  podczas  misji  i  imprez  gospodarczych  za  granicą" –  projekt 
uchwały omówił Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następującą  uwagę  do 
projektu:
a) w tytule, w § 1 oraz w załączniku do uchwały,  wyrazy: "Miasta Zgierza" zastąpić wyrazami: 
"miasta Zgierza" - (wyraz "Miasta" napisać małą literą)

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
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Radny  M.  PILARSKI  poprosił  o  dokładne  dane  dotyczące  projektu,  m.in.  jak  wygląda  oferta 
inwestycyjna miasta, gdzie będą emitowane materiały promocyjne?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że powstała już m.in. strona internetowa dot. terenów 
pod  inwestycje  miejskie.  Jeśli  chodzi  o emisję,  to będzie  to doprecyzowane,  ale  brane są pod 
uwagę, np. promowanie Zgierza na obszarach Miast Partnerskich.

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

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/286/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta 
Miasta Zgierza dotyczących realizacji  projektu pn. "Promocja oferty inwestycyjnej Miasta 
Zgierza,  w  tym  przygotowanie,  druk  i  emisja  materiałów  promocyjnych  podczas  misji
i imprez gospodarczych za granicą".

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował zmianę porządku obrad oraz przesunięcie 
pkt  "Analiza  oświadczeń  majątkowych  radnych  i  osób  zobowiązanych  do  ich  złożenia 
Prezydentowi Miasta Zgierza" do pkt 7 porządku obrad.

W głosowaniu: za - 19, przeciw - 1, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.

Pkt 7
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia 

Prezydentowi Miasta Zgierz

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał informację - analizę oświadczeń majątkowych 
radnych  Rady  Miasta  Zgierza  złożonych  za  rok  2011  (załącznik  nr  43).  Poinformował  także
o pismach Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu (załącznik nr 44) oraz Wojewody Łódzkiego 
(załącznik  nr 45) w których  przedstawiono wyniki  analizy oświadczeń Przewodniczącego Rady 
Miasta Zgierza oraz Prezydenta Miasta Zgierza.

Następnie  głos zabrała  Sekretarz  Miasta  A. MAJEWSKA, która odczytała  informację z  analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Zgierza za rok 2011 (załącznik nr 46).

Pkt 8
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów

Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag, poddał pod 
głosowanie przyjęcie informacji. 

W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, informacja została przyjęta.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji do dnia 08 listopada br.
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II część Protokołu Nr XXIX/12 
z II części XXIX sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 08 listopada 2012 r.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady XXIX sesji po przerwie,  w dniu 08 
listopada 2012 r.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI oraz przedstawiciele  jednostek pomocniczych  miasta 
Zgierza,  na  ręce  pani  E.  Szkup  -  byłego  pracownika  Biura  Rady  Miasta  Zgierza,  złożyli 
podziękowania za dotychczasową współpracę.

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  zaproponował  wprowadzenie  nowych  projektów  uchwał
w sprawach:
a) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
b) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz 
zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku,
c)  ustalenia  stawek opłaty targowej,  określenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za  inkaso  oraz  zasad 
poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,
d) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.

Radny M. HILIŃSKI zapytał jakie zmiany nastąpiły w w.w. projektach?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wytłumaczył, iż zmiana nastąpiła w projekcie uchwały w sprawie 
ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

W związku z brakiem pytań,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do porządku obrad poszczególnych projektów:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 6, projekt wprowadzono.

Projekt  uchwały  w  sprawie  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  określenia  inkasenta, 
wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 8, projekt wprowadzono.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia 
za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 8, projekt wprowadzono.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Zgierza.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 8, projekt wprowadzono.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach w celu zwołania posiedzeń 
komisji RMZ opiniujących nowe projekty uchwał (KStr-Pr RMZ, KBiF RMZ, KIG RMZ, KGKiM 
RMZ).

Wznowienie obrad po przerwie.
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Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK,  w  imieniu  Klubu  Radnych  PO,  złożył  wniosek
o przerwę w obradach sesji do momentu przybycia Pani Prezydent I. Wieczorek na sesję.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że Pani Prezydent przebywa na zwolnieniu 
lekarskim.

Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  zapytał,  do  kiedy  Pani  Prezydent  przebywa  na 
zwolnieniu?

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  zauważył,  że  termin  aktualnego  zwolnienia  nie  musi  oznaczać,
że w tym dniu zwolnienie się zakończy. Pacjent wraca do pracy wtedy, kiedy lekarz prowadzący 
zadecyduje,  że  stan  zdrowia  na  to  pozwala.  Dodał,  że  w imieniu  Pani  Prezydent  -  występują, 
pracują, przygotowują uchwały, w tym także budżetowe - Zastępcy Prezydenta. 

Po krótkiej dyskusji, Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK wycofał poprzedni wniosek i złożył 
kolejny:  o  zdjęcie  z  porządku  obrad,  wprowadzonych  na  II  części  sesji,  projektów  uchwał
i ponowne wprowadzenie ich pod obrady sesji, na której będzie obecna Pani Prezydent.

Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, prosi o 5 minut przerwy.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłasza przerwę w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK wycofał poprzedni wniosek, składając kolejny o przerwę 
w sesji RMZ do dnia 15 listopada 2012 r. do godz. 16.00.

Radny M. GAJDA zgłosił wniosek przeciwny o kontynuowanie sesji.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego 
RMZ Z. SOBCZAKA.
W głosowaniu: za - 8, przeciw - 13, wniosek upadł.

Głosowanie nad wnioskiem radnego M. Gajdy było bezprzedmiotowe.

Pkt 9 
Podjęcie uchwał w sprawach

Pkt 9 a
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza 
– projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 48)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49)
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski nie zgłosił uwag do projektu.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. 
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Radny  T.  KUPIS  poprosił  o  wyjaśnienie  przyczyn  wprowadzenia  zmian  w  odniesieniu  do 
projektów zgłoszonych na I część sesji.

Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła,  iż zmiana została wprowadzona z inicjatywy radnych. 
Pani Prezydent postanowiła wesprzeć małych przedsiębiorców. Wysokość stawki podatku będzie 
uzależniona od powierzchni nieruchomości.

Radny T. KUPIS wrócił do tematu zwolnienia z podatku od nieruchomości - Spółki WodKan.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, iż zwolnione od podatku są tylko te urządzenia służące do 
oczyszczania ścieków wykorzystywanych w celu realizowania zadań własnych gminy.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  powiedziała,  iż  na  I  części  sesji,  ani  władze,  ani  radni  nie  byli 
przygotowani  do  omawiania  i  podejmowania  decyzji  w  sprawie  wzrostu  stawki  podatku  od 
nieruchomości. W tej chwili jest podobnie - dodała radna. Zapytała także Z-ców Prezydenta, jakie 
oszczędności poczyniła Pani Prezydent przez ostatnie dwa lata?

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  zauważył,  że  poczynionych  zostało  było  wiele  oszczędności,
w związku z czym, wielokrotnie - radni głosowali nad wprowadzeniem do budżetu nowych zadań, 
nowych  inwestycji.

Radny T. KUPIS zapytał, czy udało się wykorzystać czas przerwy w trakcie sesji na konsultacje 
społeczne w sprawie podatku od nieruchomości?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wytłumaczył, że zmiana w projekcie wynika z propozycji radnych, 
nie  prowadzono  konsultacji  społecznych  w  tej  sprawie.  Dodał,  w  odniesieniu  do  dyskusji
z początku obrad II części sesji, że Pani Prezydent, na dzień dzisiejszy, przebywa na zwolnieniu do 
dnia 12 listopada br.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  zauważył,  że  Minister 
Finansów określa tylko górną granicę podatku, nie nakazuje jednak samorządom ich podniesienia. 

Radny M. GAJDA złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.

Radny A. MIĘSOK złożył wniosek formalny o głosowanie imienne nad tą uchwałą.
W głosowaniu: za - 8, przeciw - 13, wstrzym. - 0, wniosek upał.

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

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/287/12 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień 
w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Radni  A.  MIĘSOK,  T.  KUPIS,  B.  ŚWIĄTCZAK,  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA,
B.  PALMOWSKA,  Z.  SOBCZAK zgłosili  do  protokołu  uwagę,  iż  w  głosowaniu,  oddali  głos 
przeciwny podjęciu uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zgłosili 
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do protokołu uwagę, iż w głosowaniu, oddali głos "za" podjęciem uchwały w sprawie ustalenia 
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9 b
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za 
inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku –  projekt uchwały 
omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 51)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52)
Komisja Inicjatywa Gospodarcza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 53)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następujące  uwagi  do 
projektu:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: "Nr 127, poz. 880" oraz wyrazy: "Nr 123,
poz. 803",
b) w 12 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "Nr 112, poz. 654," dodać  wyrazy: "Nr 133,
poz. 768,".

Uwagi Komisji,  poza zaproponowanym wykreśleniem  w 9 wierszu podstawy prawnej wykreślić 
wyrazy: "Nr 127, poz. 880", zostały przyjęte w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 8,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/288/12 w sprawie poboru opłaty skarbowej
w  drodze  inkasa,  określenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za  inkaso  oraz  zasad  poboru
i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku.

Pkt 9 c
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso 
oraz  zasad  poboru  i  przekazywania  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  Zgierza  –  projekt 
uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 54)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)
Komisja Inicjatywa Gospodarcza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 56)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następujące  uwagi  do 
projektu:
a) w § 4 po wyrazie: "z 2012" dodać wyraz: "r.",
b) w załączniku, w tabeli, w pkt 8 lit. b) pomiędzy wyrazami: "3 m²" i   "12 m²" wstawić wyraz: 
"do".

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył  dyskusję w temacie.  W związku z brakiem 
pytań i uwag,  poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza  podjęła uchwałę Nr XXIX/289/12  w sprawie ustalenia stawek opłaty 
targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania 
opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9 c
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza – 
projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 57)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 58)
Komisja Inicjatywa Gospodarcza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 59)

Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  Pilarski  zgłosił  następującą  uwagę  do 
projektu:
a) w załączniku nr 1, w tabeli - pierwszej kolumnie, ostatnim wierszu, po wyrazie: "poniżej" dodać 
cyfrę: "12".

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. 

Radny T. KUPIS zapytał,  dlaczego nie  zmodyfikowano stawki podatku w przypadku niniejszej 
uchwały?

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  Pani  Prezydent  nie  przewiduje  obniżenia  stawki 
podatku. W tym zakresie, nie było uwag ze strony radnych, ani ze strony przedsiębiorców.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  zauważył,  że  śledząc 
wysokość  wpływów do budżetu  z  tytułu  podatku  od  środków transportowych  (w  roku  2010  -
1  700  000  zł,  w  roku  2011  po  zmianach  -  464  000  zł)  należy  stwierdzić,  że  przedsiębiorcy 
"uciekają" do pobliskich miast przenosząc swoją działalność tam, gdzie podatki są niższe.

Skarbnik Miasta D. KUBIAK zauważyła, że biorąc pod uwagę budżet tegoroczny, wpływy - już 
teraz - na dzień 30 września br. (185 000 zł) - są wyższe, niż plan z początku roku (171 000 zł). 
Dodała, że żadna firma nie "uciekła" z naszego miasta, wpływy z roku na rok - rosną.

Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  wyraziła  opinię,  iż  przedsiębiorcy  obłożeni  są  zbyt 
wieloma podatkami.

Z-ca Prezydenta  B.  BĄCZAK zauważył,  że  podatek od środków transportowych dotyczy tylko 
pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

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

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXIX/290/12 w sprawie ustalenia stawek podatku 
od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.

27



Pkt 10
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac Zespołu d/s monitorowania i realizacji 

Strategii Miasta Zgierza na lata 2008 - 2015

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac Zespołu d/s monitorowania i realizacji Strategii 
Miasta Zgierza na lata 2008 - 2015 stanowi załącznik nr 60 do protokołu.

Głos zabrał mieszkaniec, były członek Zespołu, pan S. JANISZEWSKI powiedział, iż wycofał się z 
Zespołu, ponieważ w jego pracach - mimo, iż miało być inaczej - nie uczestniczyła Pani Prezydent. 
Dodał  także,  że  zarówno  w  poprzedniej  kadencji,  tak  i  w  aktualnej,  nie  wdrażano,  nie 
monitorowano i zajmowano się Strategią w odpowiedni sposób. Zaproponował, aby zobowiązano 
Prezydenta Miasta do kwartalnego przedkładania sprawozdań z wdrażania w życie uwag Zespołu 
opracowującego Strategię.

W  związku  z  brakiem  kolejnych  uwag  i  pytań  w  temacie,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego pkt porządku obrad.

Pkt 11
Informacja nt. realizacji projektu "Rewitalizacja historycznego centrum Zgierza" 

Informacja nt. realizacji projektu "Rewitalizacja historycznego centrum Zgierza" stanowi załącznik 
nr 61 do protokołu. Do tematu wprowadziła Z-ca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania 
Środkami Pomocowymi UMZ E. LEFIK-BABIASZ.

Radny M. PILARSKI zauważył,  że w harmonogramie  występują błędy.  Mówił o tym,  iż część 
zadań,  miała zostać wykonana w trzecim bądź czwartym kwartale br. a żadnych działań w tym 
zakresie  nie  ma.  Zapytał  także  o  nadzór  nad  projektem,  kto  sprawuje  ten  nadzór  i  na  jakiej 
podstawie prawnej,  a  również  o to,  czy z  budżetu miasta  są  angażowane dodatkowe środki  na 
realizację projektu?

Z-ca  Naczelnika  E.  LEFIK-BABIASZ  powiedziała,  iż  prace  są  "na  ostatniej  prostej"  przed 
wszczęciem  postępowania  przetargowego.   Odnośnie  koordynowania,  wyjaśniła,  że  instytucje 
zewnętrzne  nie  zawsze  się  sprawdzają  przy  tego  typu  projektach,  prace  są  nadzorowane  przez 
wydziały  merytoryczne  UMZ.  Ze  środków  własnych  Wydziału  Pozyskiwania  i  Zarządzania 
Środkami Pomocowymi UMZ będzie pokryta kwota wykonania map niezbędnych do projektu - 
dodała. 

Radny M. PILARSKI wyraził się sceptycznie co do możliwości dotrzymania terminów wykonania 
inwestycji. Zapytał także o menagera - koordynatora projektu.

Z-ca Naczelnika  E.  LEFIK-BABIASZ wyjaśniła,  że  ze strony UMZ przedstawicielem jest  Ona 
sama. Urząd Marszałkowski wyznaczył także jedną osobę - opiekuna do wspólnego koordynowania 
projektu. 

Radny M. PILARSKI powiedział, że nieoficjalnie doszły do Niego słuchy, że mogą pojawić się 
problemy z finansowaniem projektu - ewentualnym zwrotem dotacji. Poprosił o rozwianie swoich 
wątpliwości.
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Z-ca Naczelnika E. LEFIK-BABIASZ stwierdziła, że wydział pracuje bardzo ciężko nad realizacją 
projektu.  Dodała,  że z Jej  doświadczenia  wynika,  że  ten projekt jest  do zrealizowania  w takiej 
formie, w jakiej została podpisana umowa o dofinansowanie. Gwarancji tego, że  Miasto nie będzie 
musiało  ponieść  jakichkolwiek  wydatków niekwalifikowanych,  chyba  nikt,  przed  rozpoczęciem 
realizacji projektu, nie jest w stanie zapewnić.

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  wyjaśniła,  że  zgodnie  z  zapisami  harmonogramu  i  projektu 
budżetu,w roku 2012 r. wpisana jest ta część projektu dotycząca remontu konserwatorskiego przy 
budowie termomodernizacji  budynku Muzeum Miasta Zgierza.  Na dzień dzisiejszy,  w budżecie 
Miasta przeznaczono na ten cel  350 000 zł.  Wszystkie prace w Muzeum zostaną wykonane do 
końca br. Na przyszły rok pozostaje do dyspozycji kwota ponad 140 000 zł na dokończenie prac 
remontowych. W całości - jest to wydatek niekwalifikowany. Poniesiono już także koszty związane 
z promocją (wizualizacją) projektu. Niektórych wydatków nie można było przewidzieć na etapie 
przygotowania projektu.

Radny M. PILARSKI zapytał, czy dobrze rozumie, że żadne terminy związane z realizacją projektu 
w bieżącym roku, nie są zagrożone?

Z-ca Naczelnika E. LEFIK-BABIASZ potwierdziła, że na tym etapie realizacji, żadne terminy nie 
są zagrożone.

Radny T. KUPIS zapytał,  czy wkład własny Miasta jest zapewniony w budżecie na rok bieżący
i lata następne?

Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, że wszystkie wydatki kwalifikowane do poniesienia po 
stronie Miasta - 1 353 576,39 zł - na wykonanie inwestycji są rozłożone w budżetach na kolejne lata 
(2012 -2014), podobnie jak wydatki niekwalifikowane w wysokości 976 157,45 zł. 

Radny A. MIĘSOK odnośnie informacji o realizacji projektu Rewitalizacja historycznego centrum 
misata  Zgierza,  zapytał  o  zapisy  dot.  utylizacji  odpadów komunalnych  -  była  wówczas  mowa
o zainstalowaniu spalarni odpadów. Na jakim etapie i w jaki sposób zostały zrealizowane zapisy 
uchwały podejmowanej przez RMZ w 2011 r.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że nie widzi związku.

Radny  A.  MIĘSOK tłumaczy,  że  jest  związek,  ponieważ  w  uchwale  RMZ z  sierpnia  2011  r.
dot. projektu Rewitalizacji..., była wzmianka nt. odpadów komunalnych.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy jest ktoś, kto mógłby uidzielić odpowiedzi 
na pytanir radnego. W związku z tym, że nikt się nie zgłosił, radny nie otrzymał odpowiedzi na 
pytanie.

W  związku  z  brakiem  kolejnych  pytań,  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przeszedł
do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 12
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
08 października - uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RMZ,
12 października - brał udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 2,
19 października -  brał udział w miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz w otwarciu 
Sali Gimnastycznej przy SP Nr 12,
27 października – brał udział w jubileuszu 105-lecia Towarzystwa Śpiewaczego “Lutnia”.
 
Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:

● Zaproszenie z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na prelekcje w temacie fotoradarów,
● Pismo Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie budynku Szkoły Muzycznej w Zgierzu,
● Pismo Miejskiego Koła  PSL dot.  uchylenia  SKO dot.  Decyzji  Prezydenta  z  05 grudnia

2011 r.,
● Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uchwały dot. Miejskiego Zespołu 

Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
● Pismo  Wydziału  Infrastruktury  UMZ  do  p.  M.  Sikorskiego  dot.  ul.  Wiosny  Ludów  –

do wiadomości RMZ,
● Pismo  z  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  sprawie  zbadania  sprawy  miejsca 

zamieszkania radnego J. Sokoła,
● Pismo  z  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  sprawie  zbadania  sprawy  prowadzenia 

działalności  gospodarczej  z  wykorzystaniem  mienia  komunalnego  gminy  przez  radnego
G. Macińskiego,

● Pismo Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie prośby o poparcie działań dot. skierowania 
do  Trybunału  Konstytucyjnego  wniosku  o  stwierdzenie  niezgodności  z  Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

● Pismo Rady Gminy Zgierz w sprawie poparcia wniosku o dokonanie regulacji ustawowych 
zmieniających  zasady  realizacji  zadania  własnego  gminy  z  zakresu  zapewniania  opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,

● Pismo Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Miejskiej Komunikacji Tramwajowej w sprawie 
problemów z funkcjonowaniem linii “46”,

● Pismo  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Ochrony  Miejskiej  Komunikacji  Tramwajowej
dot. informacji po spotkaniu z przedstawicielami ZDiT,

● Pismo  z  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  sprawie  uchybień  w  uchwale  RMZ
dot. powierzenia Miastu Łódź zadań prowadzenia domu samopomocy,

● Pismo p. M. Bojgena dot. propozycji utworzenia Muzeum Rowerów w Zgierzu,
● Pismo  pracowników  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Zgierzu  w  sprawie 

planowanych przez Powiat ograniczeń etatów w Poradni,
● Uwagi Kancelarii Prawnej UMZ dot. projektu uchwały radnych w sprawie zmiany Statutu 

Miasta Zgierza,
● Sprawozdanie Fundacji Twórczy-Aktywni,
● Pismo  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Radiowych  w  sprawie  nagrodzonych  w  konkursie 

organizowanym w zgierskich szkołach,
● Pismo  mieszkańca  Zgierza  dot.  domniemanego  wykorzystywania  przez  radnego

M. Plarskiego majątku gminy do prowadzenia działalności gospodarczej,
● Pismo Miejskiego Koła PSL dot. Działki przy ul. A. Struga.
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Pkt 13
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 62 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI oraz radny Z. ZAPART zgłosili 
uwagi formalne do sprawozdania.

Radny A.  MIĘSOK powiedział,  iż  pod nieobecność  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  bieżący  punkt 
porządku obrad nie powinien być rozpatrywany. Radny złożył wniosek o przełożenie omawiania 
sprawozdania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  z  prac  między  sesjami, na  najbliższą  sesję,  na  której 
będzie obecna Pani Prezydent.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI przełożył  omawianie  sprawozdania i  głosowanie nad 
jego przyjęciem, na najbliższą sesję RMZ, na której będzie Prezydent Miasta Zgierza.

Pkt 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli 

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.

Radny A. MIĘSOK zauważył, że na I części XXIX sesji zadał pytania, na które do tej pory nie 
otrzymał odpowiedzi.

Z-ca Prezydenta  B.  BĄCZAK zauważył,  że  wszystkie  pytania  znajdują się  w protokole z sesji
i odpowiedź zostanie udzielona.

Radny A. MIĘSOK powiedział,  że kilkakrotnie zdarzyło się, że odpowiedzi jednak nie uzyskał. 
Przypomniał  swoje pytania:  czy w dniu otwarcia  (19 października  br.)  sali  gimnastycznej  przy
SP Nr 12, Gmina Miasto Zgierz czy inwestor, posiadali prawomocną decyzję o użytkowaniu sali?;
czy  w  proces  administracyjny  dot.  wydawania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  firmy 
BioEkoTech włączyła się prokuratura? 

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  powtórzył,  że  na  wszystkie  pytania  zadane  na  I  części  sesji, 
odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 

Radny A. MIĘSOK zauważył,  że władze uchylają  się od udzielenia  odpowiedzi m. in.  dlatego,
że  19 października br. naruszone zostało prawo. Radny dodał, że do radnych dotarła informacja,
że decyzja o warunkach zabudowy została już podpisana - w związku z tym zapytał, kto podpisał tą 
decyzję i czym ona skutkuje?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK poprosił wstrzymanie się od przesądzania o tym, że prawo zostało 
naruszone. Dodał, że aby odpowiedzi były wyczerpujące, zostaną udzielone na piśmie.

Radny A. MIĘSOK powiedział, że unikanie odpowiedzi jest przyznaniem się do naruszenia prawa. 
W dniu 19.10.2012 r.  na teren budowy,  zostały wprowadzone osoby postronne. Art.  17 ustawy 
prawo budowlane jasno stanowi,  kto może wchodzić  na teren budowy.  Wszystkie  osoby,  które 
wprowadzono na salę w dniu jej otwarcia, zostały narażone na niebezpieczeństwo. 
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Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI zauważył,  że  wszelkie  pytania  powinny pojawić  się
w kolejnym punkcie porządku obrad. W związku z brakiem głosów, przeszedł do procedowania
pkt 15.

Pkt 15
Zapytania i wolne wnioski

Radny  A.  MIĘSOK  zapytał,  czy  decyzja  o  warunkach  zabudowy  została  podpisana?  Czy,
na wniosek dewelopera Konstantego Strusa, postępowanie zostanie wznowione?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK odpowiedział,  że tak - warunki zostały wydane. O odpowiedź na 
pytanie drugie, poprosił Naczelnika Wydziału .

Naczelnik  P.  PLUTA  w  kwestii  postanowienia  o  wznowieniu  postępowania,  wyjaśnił,
że  wcześniejsze  postanowienie  Prezydenta  o  odmowie  wznowienia  postępowania  na  wniosek 
Konstantego  Strusa  uległo  zażaleniu.  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  uznało  zażalenie. 
Decyzja  o  odmowie  postępowania  została  tym  samym  uchylona.  SKO  przekazało  sprawę  do 
ponownego rozpatrzenia.

Radny A. MIĘSOK zapytał, kto podpisał decyzję o warunkach zabudowy i na jakiej podstawie ją 
wydano, jeśli w proces decyzyjny włączonych zostało tyle organów, a SKO uchyliło postanowienie 
o  odmowie  wszczęcia  postępowania,  nakazując  tym  samym  ponowne  rozpatrzenie  decyzji
z 5 grudnia 2011 roku.

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  powiedział,  że  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  decyzje 
podpisał  On  sam  jako  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Zgierza.  Dodał,  że  postępowanie  będzie 
prowadzone.  Zauważył  także,  że  przed  wydaniem decyzji  o  warunkach  zabudowy,  sam złożył 
wniosek o włączenie się prokuratury w proces wydawania tejże decyzji.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił dwa wnioski w imieniu Klubu Radnych PO oraz 
radnego A. Mięsoka, w sprawach: przedstawienia informacji o gromadzeniu danych dot. odpadów 
komunalnych,  poziomów  recyklingu  oraz  o  kroków  podejmowanych  przez  UMZ
w  sprawie programu  gospodarki  odpadami  (załącznik  nr  63);  uruchomienia,  w  ciągu  7  dni, 
procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. regulaminu utrzymania czystości, zbiórki 
odpadów komunalnych, itp. (załącznik nr 64).

Radny T. KUPIS zapytał kiedy będą udzielane odpowiedzi na pytania zgłaszane w pkt "Zapytania
i wolne wnioski"?

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI wyjaśnił,  że  tryb  regulują  zapisy  Regulaminu  pracy 
Rady  Miasta  Zgierza,  stanowiącego  załącznik  do  Statutu  Miasta  Zgierza.  Jeśli  odpowiedź  na 
pytanie  może  być  udzielone  ad  hock,  to  tak  się  dzieje,  natomiast,  jeśli  pytanie  jest  bardziej 
skomplikowane  I  wymaga  rzeczowego  podejścia,  odpowiedź  jest  udzielana  w  terminie 
późniejszym. Dodał, że jeśli radni widzą potrzebę wprowadzenia dodatkowego pkt do porządku 
obrad, to w każdej chwili można złożyć taki wniosek. 

Radny T. KUPIS wtrącił, że zwraca tylko uwagę na problem.

Radny S.  SKUPIŃSKI zapytał  Z-cę Prezydenta  B. Bączaka,  czy faktycznie  podpisał  dokument
o powstaniu spalarni w naszym mieście?
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Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, podpisał się 
pod decyzją o warunkach zabudowy. Od strony prawnej – organ administracji musiał wydać taki 
dokument – wyjaśnił. Do powstania tzw. “spalarni” jeszcze daleka droga, wiele dokumentów do 
przedstawienia i warunków do spełnienia.

Radny M. HILIŃSKI odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków Prezydenta Miasta 
Zgierza  na  lata  2008  –  2012,  poprosił  o  skierowanie  w.  w.  projektu  pod  obrady  Rady  na 
najbliższą sesję RMZ.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  iż  skierował  pismo  do  radnych  z  prośbą
o wniesienie ewentualnych uwag do proponowanego projektu. Projekt będzie zgłoszony pod obrady 
XXX sesji.

Radna A. GRZELAK-MKOWCZYŃSKA poruszyła temat Porozumienia z Łodzią w sprawie linii 
tramwajowej  "46"  i  obiecanego,  m.in.  przez  Prezydent  H.  Zdanowską,  przejęcia  zatrudnienia 
pracowników likwidowanej  Spółki  MKT przez Spółkę MPK. Niestety,  w tej  chwili  pracę tracą 
dyspozytorzy  i  pracownicy  administracyjni,  którzy  byli  pracownikami  zgierskiej  spółki.  Radna 
zwróciła się do władz miasta z prośbą o reakcję.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, iż władze miasta protestowały już w tej sprawie. Dodał, 
że w najbliższym tygodniu,  odbędzie się spotkanie w ZDiT i jeszcze raz poruszona zostanie ta 
kwestia i jasno ukazane stanowisko władz miasta w temacie zwalniania byłych pracowników MKT.

Mieszkaniec  Mecenas  S.  JANISZEWSKI  zauważył,  że  od  maja  br.,  w  BIP-ie  na  stronie 
internetowej Urzędu Miasta Zgierza nie ma sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z działalności 
pomiędzy sesjami. Poruszył także temat Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego i faktu, iż "jest to 
gazeta miejska wydawana za pieniądze miasta". Dodał, że nie porusza się tam tematów trudnych
i  ważnych  dla  Zgierza.  Zapytał  także,  czy  artykuły  zamieszczane  w  ITZ  podlegają  cenzurze? 
Mecenas  poprosił  o  zaprotokołowanie  swojej  wypowiedzi:  "Jest  sprawa  nadzwyczaj  poważna,
z  określonymi  skutkami,  w trybie  artykułu  odpowiedzialności  samorządu,  ewentualnie  w trybie 
artykułu 417 Kodeksu Cywilnego -  odpowiedzialności  innych w tym zakresie.  Ja wyrażę  tylko 
pogląd,  który  publicznie  dzisiaj  powiedziałem.  Nie  wiem,  czy  będzie  to  skrojone  w  telewizji
czy nie. Pośpiech w tej sprawie, przy trwaniu wniosku i rozpatrywaniu wszczęcia postępowania
o wznowienie postępowania, w żadnym zakresie, moim zdaniem, jako obywatela miasta Zgierza - 
nie  będę  mówił  o  swoim  wykształceniu,  jest  w  niczym  nieuzasadnione.  To  jest  mój  pogląd. 
Dlaczego,  z  jakiego powodu wydano i  kto wydał  i  w jakim okresie  czasu wydano,  to  już jest 
kwestia nie moja. Podkreślam jeszcze raz. I zapytanie w związku z tym, z tym tematem. Zapytam 
się uprzejmie, jako obywatel miasta Zgierza, nie będę pisał pism. Czy radni miasta Zgierza, jutro na 
półce mogą dostać kopie tej decyzji o warunkach zabudowy? Jest to jawny dokument, czy jutro 
radni miasta Zgierza mogą otrzymać? Dlaczego to pytam się, chciałabym żeby to było powiedziane, 
jednoznacznie, dlatego, że o różnych rzeczach, w kwestii dotyczącej uchylenia decyzji poprzedniej, 
zawieszenia i innych rzeczach były publikacje, przeróżne wypowiedzi... Natomiast jest blokada, nie 
wiem kiedy wydana ta decyzja została. Cisza jest, oczywiście w ITZ-cie nic nie było, nie wiem 
kiedy ta decyzja była wydana. Nie ma żadnych informacji w prasie łódzkiej czy innej, w związku
z tym moje pytanie... ja jutro mając dwóch kolegów radnych... rozumiem, że oni dostaną, to ja się 
też  zapoznam z  tą  decyzją.   Ciekaw  jestem tej  decyzji,  nie  z  ciekawości  własnej,  tylko  jako 
mieszkańca, który mam nadzieję, że za dwa lata, czy za rok, będzie budżet spięty w sposób zupełnie 
właściwy, bo może być ryzyko, trochę, zupełnie inne.”
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Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział,  że jeśli taki wniosek w trybie  dostępu do informacji 
publicznej zostanie złożony, to informacja zostanie upubliczniona.

Mieszkaniec Mecenas S. JANISZEWSKI ponownie zapytał, czy radni otrzymają, w dniu kolejnym 
po sesji, decyzję o warunkach zabudowy?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powtórzył,  że jeśli wniosek zostanie złożony, informacja zostanie 
udzielona. Każdy może złożyć taki wniosek – dodał.

Mieszkaniec Mecenas S. JANISZEWSKI zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RMZ S. Pelikana 
z prośbą o zgłoszenie takiego wniosku.

Mecenas  K.  WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA  wyjaśniła,  że  odpowiedź  na  wniosek
o udostępnienie informacji publicznej, otrzymać może osoba składająca wniosek. Dodała, że Pan
S. Janiszewski nie może złożyć wniosku o udostępnienie tej informacji wszystkim radnym; może 
natomiast złożyć wniosek we własnym imieniu i otrzymać odpowiedź.

Mieszkaniec  Mecenas  S.  JANISZEWSKI  dodał,  że  istotnym  w  tej  sprawie  jest  czas  -  okres 
oczekiwania na odpowiedź. Ponieważ sprawa jest pilna, ponownie zwrócił się do radnych z prośbą 
o zgłoszenie wniosku.

Radny  S.  SKUPIŃSKI  złożył  wniosek  o  udostępnienie  wszystkim  radnym  RMZ  informacji
o wydaniu warunków zabudowy.

Radny A. MIĘSOK doprecyzował wniosek formalny radnego S. Skupińskiego: "aby udostępnić 
wszystkim radnym kopie decyzji o warunkach zabudowy dla firmy BioEkoTech".

Radny S. SKUPIŃSKI zgodził się z przedmówcą.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego
S. Skupińskiego uzupełniony przez radnego A. Mięsoka.

W głosowaniu: za - 9, przeciw - 3, wstrzym. - 2, wniosek przeszedł.

Radna E.  KRZEWINA wspomniała  o aktach wandalizmu na ul.  Długiej.  Poprosiła  o uczulenie 
Straży Miejskiej i Policji na ten temat.

Radny T. KUPIS wyraził opinię w temacie fatalnego stanu dróg w mieście. Poprosił o podjęcie 
szczególnych działań w kierunku poprawy nawierzchni ul. Dygasińskiego.

Radny  S.  SKUPIŃSKI  poruszył  sprawę  worków  z  liśćmi,  które  nie  zostały  uprzątnięte  przed 
Świętem Zmarłych.

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił zasady prowadzenia "Akcja liść" w roku bieżącym - 
worki z liśćmi będą odbierane sprzed posesji, w określonych dniach, na wyznaczonych osiedlach
 a dodatkowo przyjmowane w siedzibie Spółki MPGK na ul. Wiosny Ludów. 
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Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zauważyła,  że nadal nie zrealizowano inwestycji  budowy chodnika 
przy  SP  Nr  5  dodając,  że  remont  nawierzchni  ul.  M.  Skłodowskiej-Curie  jest  zbędny.  Środki 
wygenerowane  na  poprawę stanu ulicy  powinny być  przeznaczone  budowę chodnika.  Zapytała 
także, czy władze miasta bądź radni, udali się do przedsiębiorstwa "Colex" w obronie miejsc pracy, 
czy podjęte zostały rozmowy, aby ta firma nie przeniosła się do innego miasta? Odnośnie stawek za 
wodę i ścieki - czy będą podwyżki - zapytała? Poruszyła temat weryfikacji decyzji o wysokości 
podatków płaconych przez przedsiębiorców w zależności od ilości zatrudnionych osób.

Mieszkaniec  J.  BADYNA  zapytał  kiedy  zostanie  głoszony  przetarg  na  wykonanie  kolektora 
sanitarnego i  deszczowego wzdłuż ul.  Ozorkowskiej? Poruszył  także sprawę inwestycji  budowy
ul.  Witosa oraz możliwości zagospodarowania terenu pomiędzy ul.  Ciosnowską, ul.  Zawilcową,
ul. Tatrzańską, ul. Jaskrową, ul. Karpacką i zbycia działek.

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że prace na ul. Witosa nie mogły być zakończone 
ze względu na warunek Starostwa tj. uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie prac kanalizacji 
deszczowej  w  ul.  Ozorkowskiej.  W  grudniu,  jeśli  finanse  pozwolą,  inwestycja  zostanie 
zrealizowana.   Niewykorzystane  środki  z  budżetu  tegorocznego  zostaną  przeniesione  na  rok 
następny.

Odpowiedź  uzupełnił  Prezes  WodKan  P.  KARASIEWICZ.  W kwestii  ul.  Ozorkowskiej,  część 
inwestycji  od ul.  Kwiatowej do ul.  Przyrodniczej  została już uzgodniona z Generalną Dyrekcją. 
Uzgodnienie to zostało przekazane organowi decyzyjnemu – Wojewodzie Łódzkiemu. Liczymy na 
wydanie pozwolenia na budowę do końca br. - dodał. 

Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  odnośnie  zagospodarowania  gruntów  i  możliwości  sprzedaży 
działek,  powiedział,  że  jeśli  tylko  środki  finansowe pozwolą,  podjęte  zostaną  działania  w tym 
zakresie.

Przedstawiciel  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Obrony  Podmiejskiej  Komunikacji  Tramwajowej
w Regionie Łódzkim mówił o problemach z utrzymaniem linii „46” i o zamierzeniach Łodzi dot. jej 
likwidacji. Podziękował za wyrażenie sprzeciwu wobec planowanej, niekorzystnej dla pasażerów, 
zmiany w rozkładach jazdy. Zaapelował o ścisłą współpracę Stowarzyszenia z władzami Zgierza.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK przypomniał o wspomnianym już wcześniej, planowanym spotkaniu 
w Zarządzie Dróg i Transportu, które w całości będzie poświęcone funkcjonowaniu linii nr "46" .

W związku z brakiem kolejnych pytań i uwag w temacie, Przewodniczący RMZ J. Komorowski 
przechodzi do następnego pkt porządku obrad.

Pkt 16
Zamknięcie obrad sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął 
obrady XXIX sesji.

               Protokołowała
                     

                 Podinspektor   
   w Biurze Rady Miasta Zgierza
        Katarzyna Kołodziejska                   
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