Protokół Nr XXXI/12
XXXI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 grudnia 2012 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 09.00 - 19.10.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowi załączniki od 1a do 1d.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
Wręczenie certyfikatów laureatom konkursu „Miejsce przyjazne Seniorom”.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu realizowanego
w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/411/10 Rady Miasta Zgierza z dnia
28 stycznia 2010 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz,
c) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym
położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej, Targowej i Plac Targowy,
d) uchylenia uchwały Nr X/79/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 1995 roku
w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Zgierza,
e) uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata
2013-2015,
f) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu
przy ulicy Polnej 49b na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna,
g) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności
niezabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja ozn. nr ewid. działki
98/5 o pow. 1369 m²,
h) zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie
nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu,
i) zmiany Statutu Miasta Zgierza,
j) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
k) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2013 r.,
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l) podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
m) zmiany uchwały Nr XV/143/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego,
n) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz,
o) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,
p) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,
q) wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,
r) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,
s) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań
własnych,
t) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
u) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta
Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
v) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038,
w) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXXI sesję Rady Miasta
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, władze miasta, naczelników i innych pracowników Urzędu,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję.
Pkt 2
Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wraz z Prezydentem Miasta Zgierza I. WIECZOREK
wręczyli odznaczenie oraz różę, uhonorowanemu tytułem "Zgierski Dawca Krwi", panu
B. SZYMCZAKOWI.
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Pkt 3
Wręczenie certyfikatów laureatom konkursu „Miejsce przyjazne Seniorom”
Laureatom konkursu, certyfikaty wręczyli Prezes Zgierskiego Uniwersytetu III Wieku A. ŁĘCKAANDRZEJEWSKA. Mówiła o historii i działalności Uniwersytetu, a także o konkursie "Miejsce
przyjazne Seniorom".
Certyfikaty otrzymali: Miejsko-Powiatowa Biblioteka im. B. Prusa w Zgierzu, Miejski Ośrodek
Kultury w Zgierzu, Dom Dziennego Pobytu w Zgierzu, Fabryka Urody Pani Anny
Lewandowskiej, Klub Fitness Pani Anny Wasiak, Klub Fru-Fitness Państwa
B. i M. Zatorskich.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI udzielił głosu mecenasowi J. Szczepaniakowi. Mecenas
J. Szczepaniak w związku z tym, iż z końcem roku zakończeniu ulegnie współpraca kancelarii
z Urzędem Miasta Zgierza, podziękował wszystkim za dotychczasową, dobrze układającą się
współpracę. Złożył także życzenia z okazji Nowego Roku.
Pkt 4
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż po zakończeniu tego punktu, ogłosi
przerwę na posiedzenia komisji. Następnie, po wznowieniu obrad, ogłosi kolejną przerwę od godz.
11.30 do godz. 13.00 w związku z pogrzebem taty pani Sekretarz Miasta A. Majewskiej.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK autopoprawką wprowadził zmianę tytułu projektu uchwały w pkt 6
ppkt a) - w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.
„PWP FiFA: Franczyza i Firma społeczna – Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Radny A. MIĘSOK zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał tzw. "śmieciowych"
z pkt 6 ppkt m, o, p, q, r, w związku z trwającymi w Senacie pracami nad zapisami dot. obliczania
i nakładania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Radny stwierdził, że po wprowadzeniu
nowych przepisów, uchwały dzisiaj podjęte musiałyby ulec zmianie. Zauważył, iż przesunięcie
terminu podejmowania uchwał "śmieciowych" dałoby możliwość zredagowania zapisów na
korzyść mieszkańców.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, iż są to tylko propozycje zmian Senatu, nie jest to
obowiązujące prawo. W styczniowych porządkach obrad Senatu nie ma wzmianki o podejmowaniu
decyzji w tej sprawie. Poprosił o pozostawienie projektów uchwał w porządku obrad. Dodał, iż
nawet jeśli takie zmiany nastąpią, uchwały zostaną zmienione.
Prezydent I. WIECZOREK poprosiła o pozostawienie projektów uchwał w porządku obrad sesji.
Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu - dodała.
W głosowaniu: za - 1, przeciw - 12, wstrzym. - 8, projekty uchwał pozostały w porządku obrad.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na posiedzenia komisji RMZ.
Po przerwie.
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Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK prosi o przesunięcie podjęcia uchwały z pkt 8 ppkt a) i procedowanie
w tej chwili w pkt 4' ze względu na zbliżający się termin złożenia wniosku.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
W imieniu Komisji Rewizyjnej RMZ M. PILARSKI poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
w pkt 8 ppkt a) projektu uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Pkt 4'
Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących
realizacji projektu pn.: „PWP FiFA: Franczyza i Firma społeczna – Aktywizacja zawodowa
osób chorujących psychicznie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt uchwały przedstawiła
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 2)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 3)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. Pilarski zgłosił następujące uwagi:
a) aby w § 1, po wyrazie: "pracy" postawić spację,
b) dostosować treść § 1 do tytułu projektu uchwały.
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 14, przeciw - 7, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/312/12 w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „PWP FiFA: Franczyza i Firma
społeczna – Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pkt 5
Przyjęcie protokołu z XXX sesji
W związku z brakiem uwag do protokołu Nr XXX/12 z XXX sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego
przyjęcie:
Protokół Nr XXX/12 - głosowano: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje w sprawach: podania źródła finansowania odcinka Kronika
Regionu Zgierz z kwietnia 2012 r. dot. tzw. „spalarni” (załącznik nr 4); informacji nt. projektu
rozbudowy sali gimnastycznej przy SP Nr 12 (załącznik nr 5).
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Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: utworzenia parkingu przy SP Nr 10 wzdłuż
ogrodzenia OSP (załącznik nr 6); budowy ul. Witosa – terminu zakończenia inwestycji (załącznik
nr 7).
Radna B. ŚWIĄTCZAK podziękowała władzom miasta za piękną choinkę na Placu Jana Pawła II.
Radny M. PILARSKI zwrócił się do Prezydenta Miasta Zgierza prosząc o uwzględnienie
w projekcie budżetu miasta na 2013 r. - w części opisowej - obchodów 150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego. Przewodniczącego RMZ poprosił o uwzględnienie tej uroczystości
w trakcie obrad styczniowej sesji RMZ.
Radny M. SENCEREK wyraził swoje oburzenie i sprzeciw wobec przejawów nietolerancji
religijnej, a dokładnie dewastacji szopki bożonarodzeniowej znajdującej się przy Kościele Farnym
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Mówił także o artykule zamieszczonym
w Ekspresie Ilustrowanym dot. niewłaściwego zachowania kontrolerów biletów MUK – poprosił
o wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie konsekwencji.
Radny M. GAJDA zasugerował złożenie kwiatów w jednym z miejsc, w których toczyło się
Powstanie Styczniowe, tj. w Dobrej w okolicy Strykowa.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. Frankowska poprosiła o usunięcie
drewnianych bali leżących na poboczu ul. Chełmskiej (załącznik nr 8).
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, kto odbiera prace po remontach dróg?
Radny M. SENCEREK mówił o zniszczonym placu zabaw na ul. Podgórnej. Poparł inicjatywę
radnego Skupińskiego dot. utworzenia parkingu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił zapowiedzianą wcześniej przerwę do godz.
13.00.
Po przerwie.
Pkt 6 - cd.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radna J. ZIELIŃSKA krytycznie odniosła się do działalności Młynarzy ze Zgierza na forach
internetowych, m. in. facebook-u. Sprzeciwiła się wykorzystywaniu i komentowaniu zdjęć radnych.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że wg Niej, granice zdrowego rozsądku - w kwestii wymiany
poglądów na stronach internetowych - zostały przekroczone.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI wyraził negatywną opinię
nt. wykorzystywania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego do szkalowania jego osoby oraz innych
osób pozostających w opozycji.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK poparł głosy przedmówców i zaapelował, aby każdy, kto ma ochote
wypowiedzieć się w jakiejkolwiek kwestii, miał odwagę podpisać się pod swoim komentarzem.
Wówczas można prowadzić polemikę.
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Pkt 7
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ powiedziała, iż spotkanie w sprawie tzw. "spalarni", które odbyło się
10 grudnia br. w UMZ, było zatajone przed mieszkańcami - to jest niedopuszczalne - dodała.
Zapytała także, czy na krańcówkach autobusowych będzie wydzielona działka na "posadowienie
ekspedycji" z ubikacją dla kierowców oraz kasy ze sprzedażą biletów? Zapytała także, jak można
likwidować czynne studnie na terenach osiedli mieszkalnych oraz kiedy nastąpi podwyżka stawki
za wozokilometr? Zauważyła, iż przed wydaniem decyzji środowiskowej na "spalarnię" powinny
zostać przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Mieszkaniec J. BADYNA podziękował za wpisanie do budżetu miasta na 2013 r. zadania - budowa
ul. Witosa. Wrócił do tematu sprzedaży działek w okolicach ulic Tatrzańskiej i Ciosnowskiej
i z uzyskanej kwoty wybudowanie łącznika dla szkoły na osiedlu Proboszczewice. Odniósł się także
do tematu spalarni - zwrócił uwagę, iż na decyzji o warunkach zabudowy z dnia 5 grudnia br., nie
ma opinii Wydziału Ochrony Środowiska UMZ. Wydział nie posiada dokładnych danych nt.
spalanych odpadów - dodał.
Mieszkaniec M. WOLSKI, występujący w imieniu rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4
poprosił o zalegalizowanie parkingu znajdującego się po przekątnej szkoły (pomiędzy ulicą Łódzką
i ulicą Sieradzką). To teren należący do miasta i jedyny w pobliży szkoły, w którym rodzice mogą
bezpiecznie zaparkować przywożąc swoje pociechy.
Mieszkaniec M. SZCZAWSKI złożył wszystkim życzenia z okazji Nowego Roku.
Mieszkaniec J. KOWALSKI, w imieniu mieszkańców kamienicy znajdującej sie przy
ul. Popiełuszki 1, poprosił o zainteresowanie się losami budynku. Podziękował Straży Miejskiej za
pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na klatce schodowej. Poprosił o założenie czasowych
wyłączników światła oraz o odmalowanie klatki. Mówił także o potrzebie zamontowania nowych
skrzynek listowych.
Mieszkaniec K. WIECZOREK, były pracownik Urzędu Miasta Zgierza, powiedział: „Dzień dobry
Państwu, moje nazwisko Krzysztof Jacek Wieczorek, do niedawna pracownik tego Urzędu.
Złożyłem wypowiedzenie, ponieważ moim zdaniem byłem mobbingowany przez Panią Prezydent
i podległe Jej służby. W związku z powyższym, mój stosunek pracy został przerwany i dlatego
występuję jako Zgierzanin. Proszę Państwa, Państwo Radni, proponuję, abyście przyjrzeli się
stosunkom pracy panującym w Urzędzie, szczególnie od strony nepotyzmu i mobbingu. Oczywiście
są to moje odczucia, nie ma póki co orzeczeń sądu, ale wystąpię do sądu. Tylko taka prośba do
radnych o zwrócenie uwagi na ten temat. I tak jako Zgierzanin, już do Państwa zwrócę się, również
Radnych, od tego miesiąca, zmieniła się ochrona, tzn. w dzień nie ma służby chroniącej, nie ma
służby chroniącej budynek, nie ma służby chroniącej pracowników, nie ma służby chroniącej
interesantów. Szanowni Radni jest to osiem godzin dziennie. Jest to rząd może tysiąca pięćset,
może dwóch tysięcy oszczędności, a jakie mogą być skutki? Kilka dni temu mieliśmy przykład
dewastacji szopki. Co się wydarzy, jeżeli wtargnie osoba do Urzędu, zaatakuje urzędników,
zaatakuje interesantów. Proponuję zastanowić się, bo jest to przejaw niefrasobliwości i nienależytej
dbałości o urząd administracji publicznej który funkcjonuje. Dziękuje bardzo.".
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
następnego pkt porządku obrad.
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Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach
Pkt 8 a
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały,
w imieniu Komisji Rewizyjnej RMZ, przedstawił Z-ca Przewodniczącego Komisji M. PILARSKI.
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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/313/12 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
Pkt 8 b
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/411/10 Rady Miasta Zgierza z dnia
28 stycznia 2010 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) w załączniku do uchwały, w ust. 2 pkt 1, w cytowanym § 9, liczbę: "30" zastąpić liczbą: "14",
b) w załączniku do uchwały, w ust. 2 pkt 2, w cytowanym § 3, wyrazy: "14 dniach" zastąpić
wyrazami: "upływie 14 dni",
c) w załączniku do obwieszczenia, w przypisie 2, wykreślić wyraz: "jednolitego",
d) w załączniku do obwieszczenia, w § 3 ust. 2, pomiędzy wyrazami: "nawykonanie" postawić
spację.
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/314/12 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XLIV/411/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r., w
sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie
Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 c
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym położonym
w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej, Targowej i Plac Targowy - projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 9).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 10).
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Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 11).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 2 pkt 1, wyraz: "targowym" napisać z dużej litery,
b) w § 2 pkt 1, po wyrazach: "Woj. Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2011",
c) w § 2 pkt 2, po wyrazach: "Woj. Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2012",
d) w załączniku do uchwały, w § 13 wyraz: "Zarządcą" zastąpić wyrazem: "Zarządcy",
e) w nazwie załącznika graficznego, wyrazy: "placu Targowym w Zgierzu" zastąpić wyrazami:
"placu targowym położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej, Targowej i Plac
Targowy".
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/315/12 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XLIV/411/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r., w
sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie
Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 d
uchylenia uchwały Nr X/79/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 1995 roku w sprawie
prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 12).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 13).
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 14).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 3 wykreślić wyrazy: "w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przez okres
14 dni",
b) w § 4, wyrazy: "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego" zastąpić wyrazami: "z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza".
Uwagi Komisji nie zostały przyjęte.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/316/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr
X/79/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 1995 roku w sprawie prowadzenia handlu
okrężnego na terenie miasta Zgierza.
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Pkt 8 e
uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata
2013-2015 - projekt uchwały przedstawiła Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 16).
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA powiedziała, że była członkiem Zespołu
opracowującego ten dokument. Podziękowała wszystkim, którzy brali udział w tych pracach. Do
radnych zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały przyjmującej w. w. program.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/317/12 w sprawie uchwalenia Miejskiego
programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2013-2015.
Pkt 8 f
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy
ulicy Polnej 49b na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna - projekt uchwały przedstawił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).
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 - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/318/12 w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Polnej 49b na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna.
Pkt 8 g
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej
działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja ozn. nr ewid. działki 98/5 o pow. 1369
m² - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
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a) w 8 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: "z 2011 r." dodać wyrazy: "Nr 21, poz. 113,".
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/319/12 w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej działki gruntu
położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja ozn. nr ewid. działki 98/5 o pow. 1369 m².
Pkt 8 h
zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie
nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu - projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: " ust. 2" dodać wyrazy: "pkt 2".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny Z. ZAPART zapytał, na jakiej podstawie do tej pory wydawany był i jest Dwutygodnik
Informacyjno-Promocyjny Nowy Zgierski ITZ, jeśli istnieje Redakcja Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego w Zgierzu? Nie było wcześniej innego dokumentu, zmiany uchwały pozwalającej
używać nowego tytułu. Radny zaproponował zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji.
Radny M. SENCEREK zapytał, jakie są koszty utrzymania ITZ-u?
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że w roku 2012 wydatki poniesione na utrzymanie Ilustrowanego
Tygodnika Zgierskiego to 350 tys. zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży gazety
i zamieszczonych tam ogłoszeń, to 90 200 zł.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK, w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, wycofał projekt uchwały
z porządku obrad sesji.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007
roku w sprawie nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach na zwołanie posiedzenia
Komisji Statutowo-Prawnej RMZ w celu wydania opinii do kolejnego projektu uchwały.
Pkt 8 i
zmiany Statutu Miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił jeden z projektodawców radny
A. MIĘSOK. Podał argumenty przemawiające za podjęciem uchwały, czyli rozwój demokracji
i umożliwienie mieszkańcom włączenia się w proces decyzyjny. Powiedział, że projekt był
przygotowywany wspólnie z organizacjami pozarządowymi, konsultowany z jednostkami
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pomocniczymi - radami osiedli, z których większość wyraziła się w sposób pozytywny. Drugi
z wnioskodawców, radna J. ZIELIŃSKA w imieniu swoim oraz Stowarzyszenia EZG zabrała głos
mówiąc, iż podjęcie tej uchwały, to krok ku obywatelom. Nie ma ukrytych "haków politycznych",
jest tylko dobra intencją, by aktywizować mieszkańców miasta.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
1. W 10 wierszu § 1 wyrazy: "Nr........., poz..........." zastąpić wyrazami: "z 2012 r. poz. 4734",
2. Do proponowanej w § 1 pkt 2 treści § 28b:
a) w ust. 2 wyrazy: „na stronie internetowej miasta w dziale podmiotowej biuletynu”
zastąpić wyrazami: „na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej”,
b) aby ust. 7 otrzymał brzmienie: „Jeżeli lista osób po sprawdzeniu załączona do projektu
uchwały nie zawiera wymaganej liczby podpisów, Przewodniczący Rady wyznacza
grupie inicjatywnej termin 7 dni na jej uzupełnienie. W przypadku nie uzupełnienia listy
w terminie, projektowi uchwały nie nadaje się dalszego biegu.”,
c) aby ust. 9 otrzymał treść: „Po uzyskaniu stosownych opinii, Przewodniczący Rady
kieruje projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.”,
3. W § 1 pkt 2 uchwały, po wyrazach: "§ 28b." postawić spację.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, że nie wie,
dlaczego ta inicjatywa spotyka się z takimi trudnościami, z oporem ze strony radnych. Następnie
odniósł się do negatywnych opinii nt. projektu m. in. ze strony Wiceprzewodniczącego RMZ
G. Macińskiego, który mówiąc o mieszkańcach zbierających podpisy użył słowa "domokrążcy"
oraz wypowiedzi radnego J. Sokoła, który twierdził, że, aby zgłosić projekt uchwały potrzebnych
powinno być przynajmniej 1000 podpisów. Dodał, że przed wyborami mieszkańcy mogą się
spotkać z głosami: "bliżej ludzi", "wszystko dla ludzi, dla miasta, dla Zgierza", itp. a po wyborach,
radni zapominają o swoich obietnicach.
Radny M. SENCEREK zauważył, że ma inne zdanie w temacie demokracji w naszym kraju
i mieście.
Radny Z. ZAPART powiedział, że w ramach jednoczenia społeczności lokalnych, miasto zostało
podzielone i utworzono sieć jednostek pomocniczych. Demokracja polega na tym, że
społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli i w czasie wyborów opowiada się po jednej lub
drugiej stronie.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie
w. w. projekt uchwały.
W głosowaniu: za - 9, przeciw - 13, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Pkt 8 j
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej RMZ M. PILARSKI oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ
Z. ZAPART. Wyjaśnili, że ze względów formlano-prawnych, skargi nie można uznać za zasadną,
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natomiast radni widzą problem i w związku z tym, Komisja zgłosiła wniosek do Prezydenta
z prosba o pomoc i rozwiązanie problemu mieszkanki.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 3 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza",
b) w 13 wierszu uzasadnienia, wyraz: "urzadoony" zastąpić wyrazem: "urządzony".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Głos zabrał radny M. SENCEREK mówiąc, że kiosk należy usunąć sprzed budynku
p. Szczepańskiej. Jest to zabytkowa nieruchomość, wyremontowana z oszczędności właścicieli.
Pani A. SZCZEPAŃSKA pokazała kilka zdjęć ukazujących nieruchomość w czasie sprzed kilku lat
oraz w momencie, kiedy kiosk został posadowiony w tym miejscu. Powiedziała, że jest
zdegustowana odrzuceniem skargi. Przedstawiła argumenty przemawiające - wg niej - za
koniecznością uznania skargi za zasadną, tj. naruszenie przez Prezydenta art. 7 i 8 Kpa oraz art. 28.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że postępowanie administracyjne w tej sprawie
się zakończyło. Po upływie wszystkich terminów, decyzja na lokalizacje obiektu będzie odmowna.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 8, przeciw - 7, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/320/12 w sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Zgierza.
Pkt 8 k
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2013 r. - projekt
uchwały przedstawił 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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/321/12 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2013 r.
Pkt 8 l
podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B.
BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
a) w 11 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "art. 14" dodać wyrazy: "ust. 1".
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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. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/322/12 w sprawie podziału Gminy Miasto
Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Pkt 8 m
zmiany uchwały Nr XV/143/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 1, po wyrazie: "leśnego" dodać wyraz: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Nr 356, poz. 3610)",
b) w załączniku do uchwały, DN-1, w tabeli "H." wyraz: "Karnego" napisać z małej litery,
c) w załączniku do uchwały, DN-1/B, w tabeli: "C." wyraz: "GMINY" zastąpić wyrazami:
"MIASTA ZGIERZA",
d) w załączniku do uchwały, DN-1/B, w 12 wierszu tabeli: "C." wyraz: "łniające" zastąpić
wyrazem: "spełniające",
e) w załączniku do uchwały, DN-1/B, w 12 wierszu tabeli: "C." wyrazy: "(Dz. U. z 2010 r. Nr 214,
poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475)" zastąpić wyrazami: "(Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 ze zm.)".
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/323/12 w sprawie zmiany uchwały Nr
XV/143/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Pkt 8 n
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
- projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 26).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
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a) w treści załącznika skreślić kropki przy oznaczeniach rozdziałów,
b) w załączniku do uchwały, § 21 ust. 1 pkt 2, po wyrazie: "pkt." skreślić kropkę,
c) w treści załącznika postawić spacje we wskazanych przez Komisję miejscach.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż wpłynęło pismo Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego wyrażające opinię pozytywną do Regulaminu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
kolejnych uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 8, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/324/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 o
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały
wraz z autopoprawką przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/325/12 w sprawie określenia wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 p
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla A. ŁASZCZEWSKI zapytał, czy odpady niebezpieczne,
wielkogabarytowe, budowlane, rozbiórkowe i zużyte opony - mieszkańcy będą musieli na własny
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koszt dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI potwierdził, że tak faktycznie jest. Wyjaśnił, że tak
przewiduje ustawodawca, nie ma możliwości składowania odpadów tego typu na terenie swojej
nieruchomości. Odpady będą nieodpłatnie przyjmowane w wyznaczonym przez gminę punkcie.
Radny M. PILARSKI zauważył, że w innym przypadku, wszyscy mieszkańcy musieliby ponosić
dodatkowe koszty związane z dzierżawą samochodu i usługą odebrania i wywiezienia odpadów.
Mieszkaniec M. KOLENDA powiedział, że przegapił moment uchwalania Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz - miał ok. 20 uwag m. in. dot. zapisów, które
wg Niego, są niezgodne z ustawą. Dodał, że zaskarży uchwałę Rady Miasta Zgierza. Zgłosił uwagę
odnośnie częstotliwości odbierania odpadów np. latem - raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że zapis dokładnie brzmi: "nie rzadziej niż...",
czyli odpady będą odpierane częściej.
Mieszkaniec M. KOLENDA zauważył także, że na przewóz odpadów trzeba mieć pozwolenie. Jak
więc mieszkańcy powinni przewozić - np. odpady niebezpieczne - do gminnego punktu zbiórki.
Istotą ustawy było to, iż gmina powinna odbierane wszystkie odpady wytwarzane w danym
miejscu.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, co ma zrobić, jeśli ma do wyrzucenia zużyte
opony?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że to zależy od miejsca zamieszkania.
Mieszkaniec domu jednorodzinnego, odpady tego typu, musi dostarczyć na własną rękę.
W przypadku zamieszkiwania na terenie budynków wielolokalowych - spółdzielni
mieszkaniowych, to zarządca wyznacza punkt zbierania odpadów - to na nim będzie ciążył
obowiązek wywozu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/326/12 w sprawie ustalenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 q
wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 32).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/327/12 w sprawie wprowadzenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 q
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 35).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
a) przy podanych kwotach określić czy jest to wartość netto czy brutto.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK wyjaśniła, iż jest to stawka brutto, opłata nie zawiera podatku VAT.
Uwaga Komisji nie została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy dla rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy
społecznej, będą ulgi w zakresie uiszczania opłaty za wywóz śmieci?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, iż aktualne przepisy takich ulg nie przewidują.
Trwają prace w Senacie nad zmianami do ustawy i jest rozważana możliwość dopłat.
Radny A. MIĘSOK odwołał się do ustalenia wysokości stawek w Kielcach i Gminie Zgierz,
w których stawki są niższe mimo podobnej struktury zaludnienia. Powiedział, że przy tak
ustalonych stawkach w Zgierzu, biorąc pod uwagę możliwości, którymi dysponują mieszkańcy
Zgierza, zaległości będą rosły. Zaproponował, aby stawka za wywóz śmieci segregowanych
wynosiła 9 zł, a niesegregowanych 12 zł.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK w imieniu Prezydent Miasta Zgierza nie przyjął propozycji radnego.
Radny T. KUPIS poprosił o uzasadnienie zaproponowanej przez władze miasta stawki. Mówił o już
powstałych zadłużeniach z tytułu czynszów lokalowych. Powiedział, że w przypadku opłaty za
śmieci, sytuacja będzie podobna. Zaproponował, aby stawka za wywóz śmieci segregowanych
wynosiła 6 zł a niesegregowanych 12 zł.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK w imieniu Prezydent Miasta Zgierza nie przyjął propozycji radnego.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że dla mieszkańców blokowisk, problemem będzie segregacja
śmieci. Być może, należałoby obniżyć stawkę za odbiór odpadów selektywnych, co byłoby zachętą
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do segregacji śmieci.
Radny M. PILARSKI wytłumaczył na czym polega prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
i składanie deklaracji przez wspólnoty mieszkaniowe.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, jak będzie wyglądała
sytuacja w przypadku kiedy na jednej nieruchomości prowadzi się działalność i jednocześnie
zamieszkuje – ile pojemników będzie trzeba wystawić?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że to będzie zależało od złożonej przez właściciela
nieruchomości deklaracji. Jeśli np. obie deklaracje będą zakładały selektywną zbiórkę odpadów na
jednej nieruchomości, to pojemników nie będzie dwa razy więcej. Śmieci będą składane do tych
samych worków.
Radny A. MIĘSOK przypomniał o złożonych wnioskach formalnych.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że projektodawca nie przyjął złożonych przez
radnych wniosków.
Głos zabrał mieszkaniec M. KOLENDA, który w swojej wypowiedzi nawiązał do opłat jakie będą
musieli uiszczać przedsiębiorcy - nowe zasady bardzo zakłócą funkcjonowanie firm.
Radny A. MIĘSOK złożył wniosek formalny, aby stawka za wywóz śmieci segregowanych
wynosiła 9 zł, a niesegregowanych 12 zł.
Radny T. KUPIS złożył wniosek formalny, aby stawka za wywóz śmieci segregowanych wynosiła
6 zł, a niesegregowanych 12 zł.
Radny A. MIĘSOK wycofał swój wniosek.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego T. Kupisa.
W głosowaniu: za - 9, przeciw - 12, wstrzym. - 0, wniosek upadł.
Radny T. KUPIS złożył wniosek formalny, aby przedsiębiorcom odliczyć podatek VAT od
ustalonej stawki.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, iż to nie jest możliwe.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK dodała, że opłata ta nie podlega żadnemu opodatkowaniu.
Radny T. KUPIS wycofał swój wniosek.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/328/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie
Gminy Miasto Zgierz.

17

Pkt 8 s
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 6 pkt 1 i 2 wyraz: "TZP" zastąpić wyrazem: "TPZ",
b) w załączniku nr 4, w tabeli, l. p. 1 i 2, wyraz: "TZP" zastąpić wyrazem: "TPZ".
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/329/12 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 t
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038 - projekt uchwały przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)
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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/330/12 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.
Pkt 8 u
ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta
Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 - projekt uchwały przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)
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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/331/12 w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 8 v
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038
Projekty uchwał w sprawach uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038 oraz
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r. wraz z autopoprawkami przedstawiła Prezydent
Miasta Zgierza I. WIECZOREK.
Prezydent I. WIECZOREK przedstawiła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038 oraz do projektu budżetu miasta
Zgierza na 2013 r. (załączniki nr 40 i 41).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RMZ K. WĘŻYK przedstawił zbiorczą opinię do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038
(załącznik nr 42).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w 11 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "z 2011 r." dodać wyrazy: "Nr 185, poz. 1092",
b) występujący w tekście skrót: "jst" napisać z dużej litery.
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/332/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2038.
Pkt 8 w
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. WĘŻYK przedstawił zbiorczą opinię do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r. (załącznik nr 43)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w Tabeli Nr 4 wyraz: "Ks." zastąpić wyrazem: "Księdza",
b) na stronie 30, w dziewiątym wierszu, po wyrazach: "MPGK" dopisać: "Sp. z o. o.",
c) na stronie 31, dwukrotnie występujące wyrazy: "/ITZ/" zastąpić wyrazami: "Dwutygodnik
Informacyjno-Promocyjny Nowy Zgierski ITZ",
d) na stronie 36, po wyrazach: "Domu Pomocy Społecznej" dopisać wyrazy: "w Zgierzu",
e) na stronie 40, wyrazy: "(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)" zastąpić wyrazami: "(Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)",
f) na stronie 41, wyrazy: "nie podatkowych" napisać razem,
g) na stronie 41, wyrazy: "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" zastąpić wyrazami:
"Dwutygodnika Informacyjno-Promocyjnego Nowy Zgierski ITZ",
h) na stronie 43, wyrazy: "(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)" zastąpić wyrazami: "(Dz. U.
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z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)",
i) na stronie 46, w ostatnim wierszu, przed wyrazem: "Leśmiana" dodać wyraz: "Bolesława",
j) na stronie 48, wyraz: "Ks." zastąpić wyrazem: "Księdza",
k) na stronie 49, wyrazy: "Narutowicza, Rembowskiego, Długa,1-go Maja" zastąpić wyrazami:
"Gabriela Narutowicza, Księdza Szczepana Rembowskiego, Długa, 1 Maja".
Uwagi Komisji – w części - zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny T. KUPIS złożył dwa wnioski:
Pierwszy wniosek dot. zmniejszenia - zdjęcia środków z zadań: Ludowy Jarmark Góralski - 10 000
zł, promocja – gadżety – 5 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o 5 000 zł z przeznaczeniem na
nowe zadanie - organizacji ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w zapasach i łucznictwie.
Drugi wniosek dotyczy zmniejszenia środków w Dziale 600 Transport i łączność - utwardzenie
nawierzchni ul. Suchowolca z przeznaczeniem na Dział 926 Kultura Fizyczna – nowe zadanie remont sali zapaśniczo-łuczniczej.
Prezydent I. WIECZOREK nie przyjęła propozycji radnego.
Radny M. PILARSKI złożył wniosek, aby do budżetu miasta dopisać nowe zadanie: organizacja
obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
Prezydent I. WIECZOREK zapewniał, że obchody się odbędą.
Radny A. FRACH zapytał, ile kosztowała organizacja Ludowego Jarmarku Góralskiego w tym
roku?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, iż kwota ta występuje łącznie z kwotą przeznaczoną na
organizację Święta Miasta Zgierza. Naczelnik Wydziału Promocji UMZ przedstawi informacje
w sprawie wysokości kosztów - dodała.
Radny A. FRACH odnośnie poprawy bezpieczeństwa na wiadukcie na ul. Dygasińskiego ul. Czerwieńskiego – zauważył, że koszt ułożenia chodnika i ustawienia barierki to 30 000 zł.
Zaproponował zmniejszenie wydatków z Działu – Informatyka o 25 000 zł oraz 5 000 zł z innego
zadania z przeznaczeniem na realizację zadania wymienionego powyżej.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył, że rozważany jest całkowity remont wiaduktu jak
i naprawa nawierzchni ul. Dygasińskiego.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK powiedziała, że wprowadzono zmianę - 50 000 zł zdjęto
z dotacji dla ITZ z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i w tym zakresie być może zostaną
zrealizowane potrzeby mieszkańców tego osiedla.
Radny T. KUPIS mówił o konieczności poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulic Dygasińskiego,
Czerwieńskiego. Na wielokrotny montaż barierki na wiadukcie, wydano już 30 000 zł.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK wyjaśniła, iż barierka powstała na wniosek m. in. radnego
T. Kupisa. Była ona wielokrotnie niszczona i naprawiana właśnie w celu poprawy bezpieczeństwa.
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Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zauważył, że nie ma korelacji pomiędzy tworzeniem
budżetu i zmianami w strukturach jednostek organizacyjnych podległych Miastu. Brak jest
myślenia prorozwojowego.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI mówił o Ludowym Jarmarku
Góralskim i braku związku tej imprezy z promocją Zgierza. Proponuje skuteczną formę promocji,
np. "wirtualną wycieczkę po mieście", udział w serialach TV.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK powiedziała, że tzw. "wirtualna wycieczka" jest. Podziękowała
za wszystkie propozycje promocji miasta.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI mówił o akcji badania
wzroku u dzieci. Podniósł, że przynosi ona niskie efekty, być może była prowadzona
nieprofesjonalnie.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK powiedziała, że w jej mniemaniu, wszystkie akcje promocyjne
i prozdrowotne skierowane dla dzieci są potrzebne.
Radny Z. ZAPART mówił o konieczności przyjrzenia się problemowi ściągalności należności od
mieszkańców (w zakresie jazdy na gapę, założeń czynszowych). Jest to kwota ok. 12 mln zł.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, iż przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie
możliwości ściągnięcia zadłużeń czynszowych. MUK także podejmuje nowe kroki w celu
odzyskania należności.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, poprosiła o 3 minuty przerwy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO odczytała stanowisko Klubu w sprawie
budżetu na rok 2013 r. Podziękowała m. in. za umieszczenie w projekcie budżetu zadania budowy
ul. Żytniej wyrażając nadzieję, że w kolejnych miesiącach środki z tej inwestycji nie zostaną
przesunięte. Dodała, że w Klubie nie ma dyscypliny głosowania.
Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, przedstawił stanowisko Klubu.
Powiedział, że projekt budżetu był analizowany bardzo wnikliwie. Pani Prezydent przyjęła uwagi
Klubu - radni będą głosować za przyjęciem budżetu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI zwrócił uwagę, że w mieście
nie podejmuje się i nie planuje działań zmierzających do osiągnięcia oszczędności budżetowych.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 1, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXI/333/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Zgierza na 2013 r.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK podziękowała za przyjęcie budżetu na rok 2013.
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Pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
03 grudnia – brał udział w spotkaniu dla radnych w sprawie budowy zakładu termicznego
przekształcania odpadów,
06 grudnia – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym RO Kurak,
07 grudnia – brał udział w obchodach 40-lecia Teatru Orfa, a także uczestniczył w spotkaniu
poświęconemu zmianom w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz organizowanym w UMZ,
08 grudnia – uczestniczył w wigilii oświatowej i jasełkach organizowanych w Przedszkolu
Miejskim Nr 7 w Zgierzu
13 grudnia – uczestniczył we mszy św, odprawianej w intencji ofiar Stanu Wojennego; składał
kwiaty pod Pomnikiem Wolności; a także brał udział w spotkaniu opłatkowym RO Przybyłów;
14 grudnia – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Zarząd Związku Miast
Polskich;
16 grudnia – brał udział w II Zgierskiej Wigilii,
18 grudnia – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez ZNP o/ Zgierz,
19 grudnia - brał udział w spotkaniu opłatkowym RO Krzywie-Chełmy,
21 grudnia - brał udział w spotkaniu wigilijnym Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.,
Odczytał także pisma, które wpłynęły na Jego ręce:
● Pisma mieszkańców ul. Żytniej w sprawie wpisania zadania budowy tejże ulicy do budżetu
miasta Zgierza na rok 2013,
● Pismo z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie skargi pani Z. Niechciał na
Prezydenta Miasta Zgierza,
● Pismo Uniwersytety III Wieku w sprawie wystąpienia na XXXI sesji RMZ,
● Pismo Inspektora Sanitarnego w sprawie opinii do Regulaminu utrzymania czystości Gminu
Miasto Zgierz,
● Opinie RIO w sprawach budżetu i WPF na rok 2013,
● Pismo Stowarzyszenia Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w sprawie
wprowadzenia zmian w projekcie budżetu miasta Zgierza na rok 2013,
● Pismo do radnych w sprawie terminów dyżurów,
● Pismo Rady Miejskiej w Ozorkowie dot. poparcia uchwały RMZ w sprawie zwiększenia
kontraktów NFZ z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu,
● Pismo Wydziału Infrastruktury UMZ dot. kładki na ul. Łódzkiej,
● Pismo z NFZ Oddział w Łodzi dot. kontraktacji zadań z Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym w Zgierzu,
● Wniosek Klubu Radnych PO o odwołanie Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego,
● Wniosek grupy radnych o odwołanie Wiceprzewodniczącego RMZ Z. Sobczaka.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że obydwa wnioski wpłynęły po zakończeniu
sesji listopadowej i zgodnie z zapisami Statutu należy traktować iż formalnie zostały złożone na
sesji grudniowej. Głosowanie nad wnioskami odbędzie się w styczniu 2013 r.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt
porządku obrad.
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Pkt 10
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 26 listopada do 21 grudnia br. stanowi
załącznik nr 44 do protokołu.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 11
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.
Pkt 12
Zapytania i wolne wnioski
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK poprosił Przewodniczącego RMZ o zorganizowanie –
w połowie stycznia przyszłego roku - spotkania dla radnych w sprawie możliwości pozyskania
środków na rozwój i inwestycje w mieście Zgierzu.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK powiedział, że w planach dot. budżetu i prac w zakresie
remontów dróg w mieście, nie uwzględnia się modernizacji ciągu komunikacyjnego ulic
Śniechowskiego, Popiełuszki, Dąbrowskiego.
A. REMBAK przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji
Tramwajowej w Regionie Łódzkim, powiedział: "Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni
Państwo Radni, Szanowna Pani Prezydent, na zeszłomiesięcznej sesji padło pytanie, co władze
Zgierza mają zamiar zrobić w sytuacji, kiedy radni Rady Miejskiej w Łodzi podjęli uchwały
o niezasadności wcześniej podjętych uchwał w sprawie likwidacji międzygminnej komunikacji
tramwajowej. Odpowiedź zdaje się była taka, że Państwo zwrócili się do Pani Prezydent
Zdanowskiej. Ja myślałem, że ja się wtedy przesłyszałem, ale niestety inni słyszeli to samo.
Szanowni Państwo, na istnieniu tej spółki MKT powinno zależeć, przede wszystkim, wydaje się
nam, czy naszemu stowarzyszeniu, gminom ościennym, dlatego wydaje nam się, że to nasze władze
powinny włożyć trud w ratowanie tej spółki, bo przecież jeśli na Helenówku... przecież jeśli na
Helenówku powstanie parking albo np. market... może tak się stać... to będzie kolejny krok do
likwidacji tej linii, tak nam się wydaje. Kolejne pytanie, czy jest w Urzędzie Miasta Zgierza osoba,
która monitoruje na bieżąco sytuację i korzysta z informacji, które nasze Stowarzyszenie Państwu
na bieżąco dostarcza? W tym sezonie stało się tak, że po raz pierwszy od kilku lat, np. nie jest
uruchomione ogrzewanie zwrotnic i Państwo mieli takie sytuacje zgłaszane już, co najmniej, kilka
tygodni temu. Może się tak któregoś mroźnego dnia zdarzyć, że tramwaj po prostu nie przejedzie,
zwrotnica pęknie, albo zamarznie. Jeszcze chciałbym spytać, czy Pani Prezydent Zgierza jako
uczestnik Porozumienia, korzysta z praw tego Porozumienia i wypełnia obowiązki? I tutaj
chciałbym sobie pozwolić zacytować § 2 ust. 2 pkt 1 - do podstawowych obowiązków organizatora,
a więc Zarządu Dróg i Transportu, należy organizowanie posiedzeń uczestników Porozumienia
w ciągu 14 dni, od daty złożenia wniosku przez uczestnika Porozumienia. Docierają do nas i do
opinii publicznej sygnały, że Pani Prezydent Zdanowska nie chce się z Państwem spotkać, no ale
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może wystarczy się powołać na ten §. No jest zobowiązana w ciągu 14 dni się z Państwem spotkać,
macie Państwo takie narzędzie, jest ono zawarte w tym Porozumieniu. Następnie § 8 mówi, że
prawo zwołania uczestników, posiedzenia uczestników Porozumienia, przysługuje każdemu
uczestnikowi Porozumienia, więc wydaje mi się, że warto to narzędzie wykorzystać. No i wreszcie
obowiązki są takie, że jednak musimy niestety w te infrastrukture inwestować. § 7 pkt 1 ust. 1
Porozumienia mówił: uczestnicy Porozumienia w swoich granicach administracyjnych, na własny
koszt zobowiązani są, z wyłączeniem Gminy Ozorków, do przeprowadzania remontów i inwestycji
w zakresie torów, sieci i podstacji trakcyjnych. Szanowni Państwo, Zarząd Dróg i Transportu,
z nami też koresponduje i jakby zebrać te wszystkie, te całą korespondencję, to myśl jest jedna... no
my już wam więcej nie zrobimy dopóki samorządy nie zainwestują z własnych środków.
Utrzymanie, utrzymanie, my o to utrzymanie walczymy oczywiście i do MPK i Zarządu Dróg
i Transportu staramy się wykazywać, że tyle co można, prosimy robić w ramach tego utrzymania,
ale z naszej strony, ze strony gmin ościennych jednak środki pewne muszą być w te infrastruture
włożone. Stanowisko naszego Stowarzyszenia jest takie, że kolejne zaniedbania ze strony
uczestników Porozumienia, niestety prawdopodobnie mogą doprowadzić do stopniowego
wygaszania tej linii i ostatecznie jej likwidacji. Dziękuję bardzo.".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: "Dziękuję bardzo. Posępnie się zrobiło na
koniec. Prezydent Staniszewski, proszę bardzo.".
Z-ca Prezydenta P. Staniszewski powiedział: "Wysoka Rado, Szanowny Panie, to, co mogę
powiedzieć... oczywiście na bieżąco, mamy osoby, które monitorują, jest to m. in. Prezydent
Bączak, który w zakresie swoich obowiązków ma nadzór nad Miejskimi Usługami
Komunikacyjnymi. Tutaj, Miejskie Usługi Komunikacyjne, pan Kierownik Adam Kacprzycki też
nadzoruje to na bieżąco. Mamy tą korespondencję. Ustalamy z gminami ościennymi jakie działania
podejmować. To co moge powiedzieć, przy ostatnich okazjach, przy okazji różnych, licznych
spotkań przedświątecznych była okazja rozmowy z Panem Wiceprezydentem Stępniem co do
możliwości wspólnych działań dalszych w zakresie pozyskiwania ewentualnych środków. Również
tutaj z Panem Przewodniczącym Kacprzakiem rozmawialiśmy co do możliwości złożenia
wspólnego wniosku o uzyskanie takich środków. Takie działania są podejmowane i na bieżąco je
wykonujemy. Natomiast no... myślę, że akurat ten czas jest taki dosyć trudny, to był okres
świąteczny, pewnych rzeczy nie można było przeprowadzić. Myślę, że tuż po Nowym Roku uda się
ponowić te spotkania. Mamy też stosowne pomysły na złożenie wspólnego wniosku, ewentualnie
uzyskanie stosownych środków, przy czym są to lata realizacji inwestycji tych dalszych, lata 2015
i kolejne. Myślę, że do tego czasu też, będziemy tutaj wraz z gminami ościennymi cały czas
podejmować rozmowy i konsultować jakie środki i po tych naszych wspólnych spotkaniach
w Zarządzie Dróg i Transportu będziemy się zastanawiali jakie ewentualnie środki, takie w ramach
bieżącej działalności, możemy wygenerować na zapewnienie tego, żeby to... ta komunikacja
tramwajowa była utrzymana.".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: "Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze
Pan chciał dodać coś. Proszę uprzejmie.".
A. REMBEK przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji
Tramwajowej w Regionie Łódzkim, powiedział: "Tak Panie Prezydencie, tylko, to wszystko trwa
a Łódź mówi jedno, Łódź mówi: będziemy jeździć do czasu kiedy stan infrastruktury pozwoli na
bezpieczne prowadzenie przewozu. Po prostu obawiamy się, że jeśli te prace nie zostaną na gwałt
rozpoczęte, te prace remontowe, to MPK, czy Zarząd Dróg i Transportu, może powiedzieć: koniec.
Dziękuję.".
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: "Dziękuję.".
Z-ca Prezydenta P. Staniszewski powiedział: "Ja się zgadzam oczywiście, że te prace powinny być
niezwłocznie przeprowadzone. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, po rozmowach również
z
Zarządem Dróg, na któreh przychodzili przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego. Ustalaliśmy, oni w ramach tych środków, którymi dysponują na bieżące
utrzymanie, będą wykonywać te zadania, dopóki rzeczywiście będą mieli takie możliwości.
W przypadku większych zadań, tutaj musimy podjąć wspólne działania. My wcale od tego się nie
odżegnujemy i chcemy to robić, natomiast no faktem jest... na to wszystko potrzeba czasu, to są
liczne wnioski, konieczność uzgodnienia, nie tylko tutaj mamy, z Gminą Miasto Zgierz, to są
Gmina Zgierz, Gmina Ozorków, sam Ozorków, musimy wspólnie podjąć decyzję jakie środki
możemy wygenerować... to nie mówimy wcale o małych środkach tak, my mówimy o kilku
milionach złotych, które trzeba by było wrzucić na to, żeby to zrealizować, a zwyczajnie w kasach
naszych gmin tego nie ma.".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: "Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,
zamykam ten... Radna Grzelak-Makowczyńska, proszę uprzejmie."
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA powiedziała: "Tak, ja jeszcze dwa słowa tutaj,
chciałabym poprzeć to Stowarzyszenie, które tutaj częściowo wyręcza nas samorządowców
w walce o ten tramwaj. Chciałabym też zwrócić uwagę Pani Prezydent, a w zasadzie Kierownikowi
Miejskich Usług Komunikacyjnych, żeby może jakiś fachowiec, który się na tym zna, przyjrzał się
sposobom remontów przeprowadzanych przez MPK Łódź, gdyż dochodzą sygnały do mnie, że te
remonty są wykonywane w sposób niewłaściwy, który może rzeczywiście doprowadzić do
degradacji tej linii tramwajowej, mogą się różne dziwne rzeczy zadziać, typu wybrzuszenia torów
tramwajowych i mam wrażenie trochę, że Łódź tutaj przeciąga sprawę tylko po to, żeby spółka
MKT zakończyła proces likwidacji, i w rzeczywistości przestała istnieć i wtedy rzeczywiście będzie
to dla nas wielkim problemem, bo tramwaj 46 przestanie jeździć.".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział: "Dziękuje bardzo. Już zakończyliśmy ten
punkt...".
Pkt 13
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXXI sesji.
Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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