
Protokół Nr XXXII/13
XXXII sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 31 stycznia 2013 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA KOMOROWSKIEGO.Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 09.00 - 19.10.
Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 23Radni nieobecni - 00Listy obecności stanowi załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza. 3. Wręczenie  nagród  w  ramach  Miejskiego  Konkursu  Multimedialno  -  Plastycznego "Akcja – Segregacja". 4. Uwagi do porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 7. Zapytania mieszkańców. 8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza. 9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza. 10. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i powierzonych,c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich przyznawania,e)  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu partnerskiego pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Konkursu  dotacji  na  działania  wspierające  jednostki  samorządu  terytorialnegow  zakresie  planowania  miejskich  obszarów  funkcjonalnych  współfinansowanegoze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,f)  wyrażenia  poparcia  dla  zmiany  dotychczasowej  nazwy  przystanku  kolejowego Jedlicze Łódzkie na Zgierz Kontrewers,g) pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
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h) zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w  sprawie  określenia  wzorów  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,i)  zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w  sprawie  wprowadzenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.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 sesjiPrzewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XXXII  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 nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta ZgierzaOsiągnięcia sportowe w dziedzinie  zapasów za 2012 rok otrzymali:  Roksana Zasina,  Anna Zwirydowska, Paulina Grabowska. Za opiekę nad kadrą zapaśniczą, nagrodę otrzymał trenerM. Filipowicz.Nagrody i dyplomy wręczyli Prezydent Miasta Zgierza I.  WIECZOREK oraz Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Pkt 3

Wręczenie nagród w ramach Miejskiego Konkursu Multimedialno - Plastycznego 
"Akcja – Segregacja"Nagrodzonymi  w  Miejskim  Konkursie  Mulimedialno  -  Plastycznym  „Akcja-Segregacja” realizowanym  ze  środków  Organizacji  Odzysku  Rekopol  S.A.  zostali:  A.  Kubasiewicz  -I miejsce, O. Żarnik - II miejsce, G. Gorzkowska - III miejsce, A. Walendzik - IV miejsce, A. Pal - V  miejsce,  A.  Michaś  -  VI  miejsce,  E.  Kubala,  W.  Widawska,  A.  Góral,  Z.  Michałowska  -VII miejsce.Nagrody  i  dyplomy  wręczyli  odznaczonym  Prezydent  Miasta  Zgierza  I.  WIECZOREK  oraz sponsor nagród M.  MIKOŁAJCZYK,  a także opiekun z  ramienia organizacji  Wielokulturowy Zgierz i Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich - radna J. ZIELIŃSKA.
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Pkt 4
Uwagi do porządku obradPrzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie:a) w pkt 11, pn. "Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji za II półrocze 2012 r."W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmianę wprowadzono.b) w pkt 5, pn. "Prezentacja planowanej inwestycji przy al. Armii Krajowej w Zgierzu."W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  zaproponował  wprowadzenie  w  pkt  10  ppkt  j)  do porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  XXI/324/12  Rady  Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.Radny  M.  PILARSKI  zaproponował  przesunięcie  pkt  8  i  9  do  punktów  następujących  po podjęciu wszystkich uchwał z porządku obrad.W głosowaniu: za - 12, przeciw - 7, wstrzym. - 2, zmianę wprowadzono.

Porządek obrad po zmianach.1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza. 3. Wręczenie  nagród  w  ramach  Miejskiego  Konkursu  Multimedialno  -  Plastycznego "Akcja – Segregacja". 4. Uwagi do porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 6. Prezentacja planowanej inwestycji przy al. Armii Krajowej w Zgierzu.7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 8. Zapytania mieszkańców. 9. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i powierzonych,c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich przyznawania,e)  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu partnerskiego pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Konkursu  dotacji  na  działania  wspierające  jednostki  samorządu  terytorialnego
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w zakresie  planowania  miejskich  obszarów funkcjonalnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,f)  wyrażenia  poparcia  dla  zmiany  dotychczasowej  nazwy  przystanku  kolejowego Jedlicze Łódzkie na Zgierz Kontrewers,g) pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,h) zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w  sprawie  określenia  wzorów  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,i)  zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w  sprawie  wprowadzenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,j)  zmiany  uchwały  XXI/324/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  28  grudnia  2012  r.w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie Gminy Miasto Zgierz.10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza. 11. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza. 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 15. Zapytania i wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad sesji. W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 5

Prezentacja planowanej inwestycji przy al. Armii Krajowej w ZgierzuPrezentację  (załącznik  nr  2) omówił  Tomasz  KACZMAREK  inwestor  -  właściciel  firmy Sygnium.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  dyskusja  w  tym  temacie przewidziana jest w pkt wolne wnioski.Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK poruszył temat bezpieczeństwa związanego z ruchem drogowym, który w przypadku powstania takowej inwestycji ulegnie wzmożeniu.T. KACZMAREK powiedział, iż jest wstępna zgoda i opinia ze strony GDDKiA. Jeżeli będzie taka potrzeba,  wybudowany zostanie  zjazd,  pas  włączeniowy.  Nie  zrobimy nic,  co  nie  zostanie zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję - dodał. Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK powiedział, że złoży wniosek do Powiatowej Komendy Ruchu, aby w ramach planowanej inwestycji, poprawiona została wyjezdność na Piątek i także powstał bezkolizyjny lewoskręt od strony Ozorkowa.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Proboszczewice-Lućmierz  A.  OGRODOWCZYK  postawił kontragrumenty wobec planów powstania inwestycji. Zauważył, że ta inwestycja przyniesie miastu więcej strat niż pożytku.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, iż teraz jest to tylko plan. To początek całej drogi  prowadzącej  do  powstania  inwestycji.  Niejednokrotnie  ta  sprawa  będzie  jeszcze omawiana na komisjach i sesjach RMZ. Radny M. HILIŃSKI zapytał, jaka była koncepcja przedstawienia prezentacji bez możliwości zabierania głosu w temacie? Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI wyjaśnił,  że prezentacja została zaprezentowana na wniosek  Komisji  Budżetu  i  Finansów  RMZ.  Dodał,  iż  jeśli  będzie  taka  potrzeba,  zostanie zorganizowane spotkanie radnych i  przedstawicieli  jednostek pomocniczych z inwestorem oraz Prezesem PSS "Zgoda".Radny T. KUPIS powiedział, iż był pomysłodawcą tego wniosku, ale jest zniesmaczony faktem, że nie będzie dyskusji w temacie.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zwrócił  uwagę,  iż  dyskusja  może  się  odbyć  w pkt wolne wnioski. Pan T. Kaczmarek będzie obecny do końca sesji.W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 6

Przyjęcie protokołu z XXXI sesjiW  związku  z  brakiem  uwag  do  protokołu  Nr  XXXI/12  z  XXXI  sesji  Rady  Miasta  Zgierzaz dnia 28 grudnia 2012 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego przyjęcie:
Protokół Nr XXXI/12  -  głosowano: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 3.

Pkt 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliRadny A. MIĘSOK złożył interpelacje w sprawach: danych dot. inwestorów zajmujących się gospodarką  odpadami,  którzy  złożyli  do  UMZ  wnioski  o  wydanie  decyzji  o  warunkach zabudowy (załącznik nr 3); liczby pracowników zatrudnionych w UMZ w 2012 r.; podróżach służbowych Prezydenta w 2012 r.; wysokości rachunków telefonicznych Prezydenta Miasta Zgierza i Zastępców Prezydenta za 2012 r.;  wynagrodzeń Zastępców Prezydenta  (załącznik

nr  4). Radny  odniósł  się  także  do  odpowiedzi  Prezydenta  z  dnia  10  stycznia  2013  r.  na interpelację  złożoną  na  XXXI  sesji.  W  piśmie  wskazano,  zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawyo  dostępie  do  informacji  publicznej,  iż  informacja,  która  nie  została  zamieszczonaw Biuletynie Informacji Publicznej,  udostępniana jest na wniosek. W związku z tym, radny zapytał,  czy  teraz  każdy  radny  będzie  musiał  oprócz  złożenia  interpelacji,  składać  także wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej?  Radny  zauważył,  że  ust.  2  wyżej wspomnianego artykułu i ustawy mówi: "Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona,  jest  udostępniana  w  formie  ustnej  lub  pisemnej  bez  pisemnego  wniosku". Pytanie  zawarte  w  interpelacji  dotyczyło  sponsora  odcinka  „Kroniki  Regionu  Zgierz"z kwietnia 2012 r. Radny powiedział, że nie rozumie dlaczego Pani Prezydent chciała ukryć tą informację.  Sponsorem programu, który informował o budowie spalarni,  był  Urząd Miasta 
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Zgierza. Radny zapytał także, czy w UMZ prowadzona jest kontrola Najwyższej Izby Kontroli? Jeśli  tak,  to jaki  jest  jej  zakres? Radny złożył  wniosek formalny,  aby wnioski pokontrolne przekazane  zostały  wszystkim  radnym  RMZ.  A.  MIĘSOK  zapytał  też  -  z  jakiego  rozdziałui paragrafu jest finansowana autopromocja Pani Prezydent w gazecie "Ale Zgierz". Poprosiło  podanie  kwot,  które  zostały  wydatkowane  na  ten  cel,  z  którego  rozdziału  i  paragrafu budżetu  miasta.  Radny  powiedział:  "Chciałbym  oczywiście  jeszcze  pogratulować  Pani Prezydent  za  program  promocyjny,  program  promocyjny,  który  wczoraj  był  emitowanyw telewizji - telewizyjnej trójce. Oglądając ten program, Pani Prezydent, muszę powiedzieć, że odniosłem wrażenie,  że  żyjemy  w mieście  mlekiem i  miodem płynącym.  Miasto  poważne inwestycje  prowadzi,  ludzie  sami  zadowoleni  są,  Pani  powiedziała,  że  szczęśliwi,  składają gratulacje. Tylko, że zapomniała Pani o jednej rzeczy powiedzieć, że jednak nie są wszystkie ulice zrobione - Pani wskazała dwie ulice. Ludzie nie toną w błocie, brei pośniegowej. Miasto jest posprzątane - proponowałbym, żeby Pani do Ozorkowa pojechała,  zobaczyła jak sobie burmistrz  Ozorkowa radzi  z  "Akcją  zima".  Zapomniała  Pani  powiedzieć  również  o  bardzo ważnej  inwestycji,  (na)  którą  Pani  wyraziła  zgodę  -  na  powstanie  -  spalarni  odpadów niebezpiecznych.  Bardzo Pani  się  również  chwali,  a  zapomina  Pani  o  jednej  podstawowej rzeczy, warto byłoby o tym też wspomnieć, że takie dofinansowanie z Unii Europejskiej, jakie się  trafiło  w ostatnich dwóch latach,  to do tej  pory jeszcze miasto takich finansów z Unii Europejskiej  nie  otrzymało.  Muszę Pani powiedzieć,  Pani Prezydent,  że Pani albo nie chce wiedzieć  tego,  albo  Pani  po  prostu  próbuje  komuś  jakiś  piar  taki  dziwny  wtłoczyći  poprzez  te  programy  telewizyjne  wmawiać  ludziom.  Pani  Prezydent  w  mieście  Zgierzu została  przeprowadzona  duża  inwestycja  -  modernizacja  oczyszczalni  ścieków,  budowa kanalizacji i sieci wodociągowej i to było na kwotę ponad jedenaście i pół miliona euro, a Pani mówi o jakiś siedmiu milionach złotych, że to jest nieprawdopodobne, nikt z poprzedników Pani nie sprowadził takich pieniędzy do miasta. Warto o tym pamiętać. Dziękuje.".Wiceprzewodniczący  RMZ  Z.  SOBCZAK  złożył  interpelację  w  sprawie  odmowy  wszczęcia postępowania  przez  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  wobec  wniosku  inwestoraK. Strusa - dot. stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierzaw  sprawie  tzw.  "spalarni".  Wiceprzewodniczący  powiedział,  że  wystąpi  na  ścieżkę administracyjno-sądową, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2012 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na podstawie art. 108 Kpa - można się odwołać od decyzji, która dotyczy zdrowia ludzkiego lub ma istotny wpływ  na  środowisko.  Wiceprzewodniczący  podkreślił,  że  realizacja  przedsięwzięcia spowoduje nie tylko straty materialne i  promocyjne miasta,  ale  przede wszystkim zagrozi zdrowiu ludzi i może doprowadzić do skażenia wody pitnej.  Z. SOBCZAK dodał także, że złoży kilka  szczegółowych  interpelacji  dot.  prognozy  oddziaływania  na  główne  zbiorniki  wód podziemnych z których korzysta miasto do wytwarzania wody pitnej oraz zagrożeń zdrowia mieszkańców a także nieuwzględnienia w decyzji: możliwości przecieku, pochylenia terenu, faktu, że część działek jest w strefie zalewowej, wód deszczowych i śniegów, modeli ochrony wód  podziemnych,  wszystkich  wniosków  wynikających  z  aktualnego  stanu  uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta,  przyjęcia złego modelu i  złych współczynników aerodynamicznej  szorstkości  terenu  i  wysokości  zabudowy,  opisu  i  wymaganych odpowiednich  systemów  awaryjnych,  braku  stałego  monitorowania  oddziaływania  na środowisko,  braku  monitorowania  instytucji  kontrolnej,  dokładnego  określenia  rodzaju spalanych odpadów, bezpiecznego rozkładu surowców, itd. Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: uruchomienia komunikacji autobusowej łączącej  Zgierz  ze  Strykowem  (interpelacja  nr  5);  wysokości  wynagrodzeń  prezesów
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i członów zarządów spółek miejskich (załącznik nr 6); wysokości środków przeznaczonychw roku bieżącym na wymianę przestarzałych i szkodzących środowisku kotłowni węglowych na ekologiczne (załącznik nr 7); ilości mieszkań socjalnych oraz listy oczekujących (załącznik  
nr 8); informacji nt. wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie Zgierza (załącznik  
nr 9); drogi krajowej nr  71 w Zgierzu - odległości wiat od znaków przystankowych na trasie autobusu  nr  3  (załącznik  nr  10).  Radny  złożył  także  pisemne  zapytania  dot.  kontroliw Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (załącznik nr 11) Radna E. KRZEWINA złożyła interpelację w sprawie oznakowania rowu  przeznaczonego do odbierania wód gruntowych, znajdującego się przy ul. Pogodnej (załącznik nr 12).Radna  B.  PALMOWSKA  złożyła  interpelację  w  sprawie  uregulowania  problemu  toalet  dla kierowców na krańcówkach autobusowych (załącznik nr 13).Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  odniósł  się  do  wywiadu udzielonego dla ITZ przez Z-cę Prezydenta P. Staniszewskiego dot. segregacji odpadów. Czy prawdą jest, że za brak segregacji będzie groziła kara?Radny  Z.  ZAPART  złożył  interpelację  dot.  ulicy  Księdza  Suchowolca  w Zgierzu  (załącznik
nr 14)  - poprosił o informacje w ITZ nt. planów władz miasta związanych z tą ulicą.Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelacje dot.  wpisania w budżet na 2013 r. nowego zadania inwestycyjnego  -  budowa  parkingu  przy  cmentarzu  Rzymsko-Katolickim  św.  Józefai Wawrzyńca w Zgierzu (załącznik nr 15). Radny  T.  KUPIS  poprosił  o  naprawę  ubytków  w  jezdniach  -  powstałych  po  zimie,  którew  znaczący  sposób  wpływają  na  bezpieczeństwo  poruszających  się  po  miejskich  drogach kierowców, a także znajdujących się w pobliżu jezdni pieszych. Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  Chełmy-Adelmówek  E.  FRANKOWSKA  w  imieniu  Rady Osiedla  zgłosiła  wnioski  w  sprawach:  odśnieżania  ulic  na  osiedlu,  podniesienia  poziomui utwardzenia ul. Malinowej, informacji nt. czasu oczekiwania na podłączenie do kanalizacji (załącznik nr 16). W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego pkt porządku obrad.

Pkt 8
Zapytania mieszkańcówMieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zapytała,  czy  właściciele  nieruchomości  przylegających  do  ulic, mają  obowiązek odśnieżania  drogi,  tak jak w przypadku chodników? Mówi o działalności radnych V kadencji  na  szkodę miasta  w kontekście  ul.  Suchowolca  -  o  tym,  że droga jest poprowadzona niezgodnie  z  planem i  prawem.  Poprosiła,  aby przystanek przy  ul.  Jaracza został przeniesiony przed  przejście dla pieszych, na gruncie, a nie na sztucznym podniesieniu.Mieszkaniec M. KOLENDA odniósł się do podjętej w listopadzie 2012 roku uchwały w sprawie postanowienia  o  przejęciu  obowiązku  odbierania  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,
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a powstają odpady komunalne, a dokładnie do zapisu uzasadnienia, że gmina ma obowiązek objąć  wszystkich  właścicieli  nieruchomości  systemem  gospodarowania  odpadami komunalnymi. M. KOLENDA zacytował art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach:  "Rada  gminy  może,  w  drodze  uchwały  stanowiącej  akt  prawa  miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" dodając, że gdyby Rada Miasta nie podjęła w. w. uchwały,  odpady z nieruchomości niezamieszkałych, nadal byłyby odbierane zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, być może rodzime firmy miałyby prace,  być  może  Spółka  MPGK  nadal  mogłaby  świadczyć  usługę  w  zakresie  odbioru  tych odpadów.  W  związku  z  powyższym  zapytał,  czy  zapisy  uzasadnienia  to  kłamstwo,  czy"w tym jest  coś  więcej",  czy  ktoś  miał  jakiś  interes,  aby wprowadzić  wszystkich  w błąd?Do  Przewodniczącego  RMZ  J.  Komorowskiego  i  wszystkich  radnych  skierował  zapytanie:czy czuje się Pan wprowadzony w błąd?; czy Pan wiedział o tym i znał Pan zapis tej ustawy?; czy ktoś pana o tym informował? Mieszkaniec  K.  WIECZOREK  podziękował  za  szybką  reakcję  na  Jego  wniosek  złożony  na poprzedniej  sesji  RMZ  w  sprawie  zabezpieczenia  UMZ.  Powiedział  jednak,  że  wg  Niego, zamieniono tańszą, sprawną ochronę, na droższą - Straż Miejską, która ma inne obowiązki. "Miało być taniej, a wyszło jak zwykle" - dodał. W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 9

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 9 a)
zmiany  uchwały  Nr  XXXI/333/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  28  grudnia  2012  r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r. - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) w jedenastym wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "z 2012 r." dodać wyrazy: "poz. 1456,",b) w załączniku pod metryką dodać wyrazy: "Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXI/333/12 z dnia28 grudnia 2012 r.".Uwaga  Komisji  z  pkt  a)  została  przyjęta  w formie  autopoprawki.  Uwaga  z  pkt  b)  została odrzucona.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem innych 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  XXXII/334/13  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Zgierza na 2013 r.
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Pkt 9 b)
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2013  w  zakresie  zadań 
własnych i powierzonych - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:a)  w  trzynastym  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  "z  2012  r."  dodać  wyrazy:"poz. 1456,".Uwaga Komisji  została przyjęta w formie autopoprawki. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. Radny  A.  MIĘSOK  zapytał  o  nowe  zadanie  realizowane  w  ramach  Miejskich  Usług Komunikacyjnych, o przeznaczenie kwot 40 tys. zł oraz 200 tys. zł.Skarbnik Miasta D.  KUBIAK powiedziała,  iż kwota 40 tys. zł pochodzi z Wydziału Ochrony Środowiska  UMZ  z  przeznaczeniem  na  zakup  licencji  i  oprogramowania  do  rozliczeń koniecznych do realizacji zapisów ustawy.Kierownik  MUK  A.  KACPRZYCKI  wyjaśnił,  iż  w  kwocie  ok.  200  tys.  zł  będą  mieściły  się wszystkie  koszty  inwestycyjne  (zakup  komputerów,  oprogramowania,  czytników  kart, drukarek, samych kart) związane z wprowadzeniem elektronicznego biletu okresowego.  Radny A. MIĘSOK zapytał, w jakim czasie kwota 200 tys zł może zostać zamortyzowana?Kierownik MUK A. KACPRZYCKI powiedział, iż odkąd objął funkcję kierownika MUK, dzięki uszczelnieniu systemu - wyeliminowaniu możliwości podrabiania biletów i migawek - plan sprzedaży biletów na 2012 r. został przekroczony o kwotę 180 tys. zł. W kwestii szczegółów dot.  okresu  zwrotu  kosztów  zainwestowanych  w  nowe  zadanie,  odpowiedź  zostanie udzielona po dokonaniu dokładnej analizy.Radny  T.  KUPIS  zapytał,  czy  jest  możliwość,  aby  na  trasach  autobusowych  linii  51  i  6, obowiązywał jeden łódzki bilet?Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  pytanie  nie  jest  związane  z  tematem projektu  uchwały.   Odpowiedź  zostanie  udzielona w innych trybie.  W związku z  brakiem uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXII/335/13  w  sprawie  zmiany  budżetu
i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2013  w  zakresie  zadań  własnych
i powierzonych.
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Pkt 9 c)
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2013-2038  -  projekt  uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  PILARSKI  powiedział,  że  nie  wydano opinii  do  w.  w.  projektu.  Projekt  miał  być  przedmiotem obrad  Komisji  w czasie  przerwyw obradach sesji.  Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  w  formie  autopoprawki  wprowadziła  zmianę,  tj.  w  ostatnim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "z 2012 r." dodała wyrazy: "poz. 1456.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił innych uwag.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusje 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 XXXII/336/13 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2013-2038.Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI ogłosił  przerwę w obradach na odbycie  posiedzeń Komisji Spraw Obywatelskich RMZ oraz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ. Po przerwie.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  na  prośbę  Prezydent  I.  Wieczorek  poinformował,iż Pani Prezydent, w związku z wykonywaniem innych zadań związanych z funkcjonowaniem samorządu, kierowaniem miastem oraz uczestniczeniem w Powiatowej Naradzie Państwowej Straży Pożarnej w Głownie, będzie przez pewien czas nieobecna podczas obrad sesji. 

Pkt 9 d)
ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  XXXI/279/09  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich 
przyznawania  -  projekt  uchwały  przedstawili  Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  oraz Naczelnik Wydziału Oświaty UMZ I. OLSZEWSKA-NOWAK.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a)  w drugim wierszu podstawy prawnej,  po wyrazach:  "poz.  1172"  dodać przecinek oraz wyrazy: "Nr 232, poz. 1378",b) zastosować ciągłą numerację przypisów.Uwaga  Komisji  z  pkt  a)  została  przyjęta  w formie  autopoprawki.  Uwaga  z  pkt  b)  została odrzucona.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.  W związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.

10



W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXII/337/13 w sprawie  ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r.
w  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  dodatków  i  innych  składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

Pkt 9 e)
wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu 
partnerskiego pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach 
Konkursu  dotacji  na  działania  wspierające  jednostki  samorządu  terytorialnego
w  zakresie  planowania  miejskich  obszarów  funkcjonalnych  współfinansowanego  ze 
środków  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  2007-2013  -  projekt  uchwały przedstawili Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK oraz Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ E. LEFIK-BABIASZ.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20).Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr21).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. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXII/338/13  w  sprawie  wytycznych  dla 
Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu  partnerskiego
pn.:  "Strategia  Rozwoju  Łódzkiego  Obszaru  Metropolitalnego"  w  ramach  Konkursu 
dotacji  na  działania  wspierające  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  zakresie 
planowania  miejskich  obszarów  funkcjonalnych  współfinansowanego  ze  środków 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Pkt 9 f)
wyrażenia poparcia dla zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Jedlicze 
Łódzkie  na  Zgierz  Kontrewers  -  projekt  uchwały  przedstawił  Z-ca  PrezydentaP. STANISZEWSKI. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a)  w pierwszym wierszu podstawy prawnej,  wyrazy:  "z  dnia  8  marca  1990  r."  przenieść, umieszczając po wyrazie: "ustawy",b)  w uzasadnieniu  do uchwały,  w trzecim wierszu pierwszego akapitu,  wyraz:  "Uchwałę" napisać z małej litery, a po wyrazach: "Rady Miasta" dodać wyraz: "Zgierza".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.
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W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXII/339/13 w sprawie wyrażenia poparcia 
dla zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Jedlicze Łódzkie na Zgierz 
Kontrewers.

Pkt 9 g)
pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Zgierza -  projekt uchwały przedstawili Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) z uzasadnienia do uchwały wykreślić drugi akapit,b) w ostatnim akapicie uzasadnienia do uchwały, wyraz: "nieuzasadniła" napisać  poprawnie, czyli oddzielnie.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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXII/340/13 w sprawie pozostawienia bez 
rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 9 h)
zmiany  uchwały  Nr  XXXI/325/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  28  grudnia  2012  r.
w  sprawie  określenia  wzorów  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Miasto Zgierz -  projekt uchwały wraz z autopoprawką (w Załączniku Nr 1 w tabeli poz. 45, oraz w Załączniku Nr 2 w tabeli poz. 49, zmianie ulegają godziny otwarcia kas: poniedziałek, środa,  czwartek,  piątek w godz.  8.00 -  15.00  i  wtorek w godz.  8.00-17.00  -  bez  przerwy;w Załączniku Nr 2 w tabeli poz. 41 uwzględniającej wielkość pojemników, dodać w kolejnych wierszach: 3000 dm³, 5000 dm³, 7000 dm³) przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) w załączniku Nr 1 do uchwały, pod metryką, dodać wyrazy: "Załącznik Nr 1 do uchwałyNr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.",b)  w załączniku  Nr  1  do  uchwały,  w drugim  wierszu  tabeli  A,  w podstawie  prawnej,  po wyrazach: "poz. 391" dodać wyrazy: "z późn. zm.",c) w metryce załącznika Nr 2, wyraz: "Uchwały" napisać z małej litery,d) w załączniku Nr 2 do uchwały, pod metryką, dodać wyrazy: "Załącznik Nr 2 do uchwałyNr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.",e)  w  załączniku  Nr  2  do  uchwały,  w  drugim  wierszu  tabeli  A,  w  podstawie  prawnej,  po wyrazach: "poz. 391" dodać wyrazy: "z późn. zm.".
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Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki, z wyjątkiem uwag z pkt a) oraz d).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  XXXII/341/13  w  sprawie zmiany  uchwały
Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 
wzorów  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 9 i)
zmiany  uchwały  Nr  XXXI/327/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  28  grudnia  2012  r.
w  sprawie  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 opinię pozytywną (załącznik nr 26).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a)  w §  1  pkt  1,  wyraz:  "słowa" zastąpić  wyrazem:  "wyrazy",  a  wyraz:  "słowami"  zastąpić wyrazem: "wyrazami",b) w § 1 pkt 2, wyraz: "słowa" zastąpić wyrazem: "wyrazy".Uwaga 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  XXXII/342/13  w  sprawie zmiany  uchwały
Nr  XXXI/327/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie 
wprowadzenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 9 j)
zmiany uchwały XXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 
Zgierz -  projekt uchwały wraz z autopoprawką (zmiana numeru uchwały w tytule z XXI na XXXI) przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię 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.  Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy jest możliwość 
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korzystania z mniejszych worków?Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, iż zapisy dotyczące wielkości worków znajdują się w podjętym już Regulaminie.W związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXII/343/13  w  sprawie zmiany  uchwały 
XXXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 10
Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta ZgierzaPrzewodniczenie obradom przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI poinformował, iż zgodnie ze Statutem Miasta Zgierza głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza odbywa się w sposób  tajny.   Dodał,  iż  poddany  pod  głosowanie  będzie  wniosek  złożony  przez  grupę radnych.  Jego  podjęcie  będzie  skutkowało  jednoczesnym  podjęciem  przez  Radę  Miasta Zgierza  uchwały  w  sprawie  odwołania  radnego  z  funkcji  Przewodniczącego  Rady  Miasta Zgierza. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a)  w  czwartym  wierszu  podstawy  prawnej,  postawić  spację  pomiędzy  wyrazami:  "poz."i "1759",b) w § 2 wyraz: "chwilą" zastąpić wyrazem: "dniem".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki przez przedstawiciela grupy radnych składających wniosek, radną B. Świątczak.Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI powiedział, że w celu przeprowadzenia głosowania konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej.  Następnie zaproponował, aby w skład Komisji weszło trzech radnych. W związku z brakiem sprzeciwu ze strony Rady, poprosił o zgłaszanie kandydatur.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  zgłosił  kandydaturę  radnego  Z.  ZAPARTA.  Radny wyraził zgodę.Radny M. HILIŃSKI zgłosił kandydaturę radnego A. FRACHA. Radny wyraził zgodę.Radny M. PILARSKI zgłosił kandydaturę radnego M. FORFECKIEGO. Radny wyraził zgodę.Radny T. KUPIS zgłosił kandydaturę radnego A. MIĘSOKA.Wiceprzewodniczący RMZ G.  MACIŃSKI zauważył,  że zgodnie z ustaleniami,  skład Komisji Skrutacyjnej będzie trzyosobowy.
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Radny T. KUPIS wycofał zgłoszenie.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI,  w  związku  z  brakiem  innych  uwag,  poddał  pod głosowanie  przyjęcie  składu  Komisji  Skrutacyjnej  w  osobach:  radny  M.  Forfecki,  radnyA. Frach, radny Z. Zapart.W głosowaniu:  za -  20,  przeciw -  0,  wstrzym. -  0,  wybrano skład Komisji  Skrutacyjnej  do przeprowadzenia głosowania tajnego.Wiceprzewodniczący RMZ G.  MACIŃSKI ogłosił  15 minut przerwy na przygotowanie urny, protokołu oraz kart do głosowania.Po przerwie.Przewodniczącym  Komisji  Skrutacyjnej  został  Z.  ZAPART,  który  przedstawił  procedurę głosowania. Powiedział, że na karcie do głosowania znajduje się tytuł głosowania: "Odwołanie Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  Jarosława  Komorowskiego",  oraz  trzy  możliwości odpowiedzi:  głos  za,  przeciw  i  wstrzymujący  się.   Dodał,  że  wyniki  będą  zależały  od bezwzględnej  większości  głosów,  co  oznacza,  że  aby  odwołać  radnego  z  funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza, liczba głosów za odwołaniem, musi być większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK,  w  imieniu  grupy  radnych,  którzy  złożyli  wniosek  o  odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza odczytała stanowisko - uzasadnienie w. w. wniosku 
(załącznik nr 30).Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Z.  ZAPART  na  prośbę  ze  strony  radnych  ponownie przedstawił procedurę głosowania, dodając iż: "Jeżeli ktoś będzie chciał skreślić w sposób nie budzący, że tak powiem, wątpliwości, udostępnimy tutaj miejsce, żeby to było w sposób tajny. Jeżeli ktoś potrafi tak zasłonić, żeby nie było problemu, także... proszę bardzo."Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Radni oddali głos na karcie,  którą  następnie,  po  wyczytaniu  nazwiska  w  kolejności  alfabetycznej,  wrzucali  do przygotowanej urny. Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 31 do protokołu.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  ogłosił  przerwę  w  celu  zliczenia  głosówi sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania.Po przerwie.Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Z.  ZAPART  odczytał  protokół  z  przeprowadzonego głosowania. W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 13, wstrzym. - 0, wniosek o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego RMZ upadł.Protokół Komisji Skrutacyjnej  powołanej  przez Radę Miasta Zgierza na XXXII sesji  w dniu31 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza Jarosława Komorowskiego stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu.
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Prowadzenie obrad objął Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI. Podziękował za wszystkie oddane głosy, zarówno za jak i przeciw odwołaniu, kwitując słowami: "Co nas nie zabije, to nas wzmocni".
Pkt 11

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta ZgierzaPrzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż w dniu 29 listopada 2012 r. złożony został  wniosek  o  odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  Z.  Sobczaka. Następnie zapytał, czy wnioskodawcy chcą szerzej uzasadnić swój wniosek - brak zgłoszeń.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  głosu  udzielił  radnej  B.  ŚWIĄTCZAK,  która przedstawiła stanowisko Klubu Radych PO dot. wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza Z. Sobczaka (załącznik nr 33).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) w 4 wierszu podstawy prawnej, postawić spację pomiędzy wyrazami: "poz." i "1759",b) w § 2 wyraz: "chwilą" zastąpić wyrazem: "dniem".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki przez przedstawiciela grupy radnych składających wniosek, radnego M. Pilarskiego.Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zabrał głos, składając rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego RMZ. Radny powiedział:"Pragnę poinformować Radę Miasta Zgierza i jej Przewodniczącego, że niniejszym rezygnujęz pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.Do  tej  decyzji  skłoniła  mnie  dyskusja  na  przedostatnim  (grudniowym)  Konwencie Przewodniczącego  Rady,  gdzie  pomysłodawcy  i  sygnatariusze  wniosku  dyskutowalii targowali warunki wycofania wniosku o moje odwołanie. Uważam, że nie można dobrze pracować na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady jeżeli jest  się  zakładnikiem  stanowiska.  Uważam również,  że  dla  tego  miasta  będę  mógł  zrobić więcej, jak stanę się radnym bez funkcji, ale bez uzależnień. A jest co robić w tej radzie: mamy najlepiej zarabiającą w regionie Władzę, jedne z najwyższych i dalej rosnące koszty bieżące administracji,  najniższe  dochody  miasta  na  głowę  mieszkańca  i  chyba  najniższe  wydatkiw budżecie na nowe inwestycje i rozwój. Mieszkańcy Zgierza dotknięci są prawie dwukrotnie wyższym od średniej wojewódzkiej i krajowej plagą bezrobocia, ale za to muszą płacić bardzo wysokie opłaty za wodę, śmieci, ciepło i czynsze – znacznie wyższe niż w innych miastach.Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Radnym za współpracę. Życzę również całej Radzie,  a  szczególnie  jej  Przewodniczącemu,  żeby  obrady  nie  były  prowadzone  zgodniez sentencją: nie widzimy zła, nie słyszymy zła, nie dyskutujemy o złych sprawach."Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  przyjął  oświadczenie  woli  radnegoZ. Sobczaka. Podziękował za dotychczasową współpracę.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  podziękowała  radnemu  Z.  Sobczakowi,  dodając,  w  imieniu  Klubu Radnych PO, że Jego rezygnacja jest dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Powiedziała, że Jej zdaniem,  decyzja  radnego  wynika  m.  in.  z  chęci  uniknięcia  upokorzenia,  którym  byłoby głosowanie nad wnioskiem o odwołanie. Powróciła także do tematu zdjęcia z porządku obrad listopadowej sesji  2012 r.,  pkt dotyczącego podwyżek za wodę i ścieki.  Zauważyła, że jako 
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przedstawicielka  konstruktywnej  opozycji,  chciałaby,  aby  każdy  mógł  wypowiedzieć  sięw odniesieniu do trudnych i ważnych dla miasta tematów.  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował uzupełnienie składu Prezydium.Radny M. PILARSKI zauważył, że Rada w ciągu miesiąca musi podjąć uchwałę dot. odwołania Wiceprzewodniczącego RMZ w związku z jego rezygnacją.  Uzupełnienie składu Prezydium może nastąpić na kolejnej sesji RMZ.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  aby  rozstrzygnąć  kwestię  terminu uzupełnienia  składu  Prezydium  Rady,   ogłosi  przerwę  w  obradach  sesji  na  zwołanie Konwentu Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK,  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją,  złożyła  wniosek  formalnyo zmniejszenie składu Prezydium Rady Miasta Zgierza. W mieście nie ma pieniędzy, a każdyz Wiceprzewodniczących RMZ,  dzięki  pełnionej  funkcji,  otrzymuje  wyższe  wynagrodzenie. Radna  dodała,  że  Jej  zdaniem  wystarczyłoby  jedynie  jedno  stanowisko Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza.  Zauważyła  także,  że  nigdy  nie  widziała  aby Wiceprzewodniczący  RMZ  S.  Pelikan  pełnił  swoją  funkcję,  czyli  np.  prowadził  sesję  bądź zastępował Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnej  B.  Świątczak, powiedział, że przedstawiając sprawozdanie Przewodniczącego RMZ z działalności pomiędzy sesjami, mówi o złożonych przez siebie - osobiście - wizytach, uczestnictwie w spotkaniach, obradach, itp. Zapewnił, że niejednokrotnie, w miarę swoich możliwości, wszyscy członkowie Prezydium Rady zastępują Przewodniczącego Rady, reprezentują Radę Miasta Zgierza.Radny J. SOKÓŁ powiedział, że na sesji było już zbyt wiele emocji i nerwów. Zaproponował, aby temat przełożyć na następną sesję RMZ. Radny M. PILARSKI zauważył, że zmniejszenie składu Prezydium RMZ może nastąpić tylko na podstawie  podjętej  przez  Radę  uchwały.  Zaproponował  także  przerwę  w  obradach  sesjiw celu przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Zdzisława Sobczaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI ogłosił  przerwę w obradach w celu przygotowania odpowiednich projektów uchwał.Po przerwie.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  w  czasie  przerwy  przygotował projekt  uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  radnego w funkcji  Wiceprzewodniczącego Rady  Miasta  Zgierza.  Zaproponował  zmianę  porządku  obrad  i  wprowadzenie  projektuw pkt 12. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział  także,  że  na  Jego  ręce  złożony  został projekt uchwały Klubu Radnych PO w sprawie zmiany uchwały Nr 1/3/2002 Rady Miasta 
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Zgierza z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza. Zaproponował zmianę porządku obrad i wprowadzenie projektu w pkt 13. W głosowaniu: za - 8, przeciw - 0, wstrzym. - 13, zmiany nie wprowadzono.Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Pkt 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  radnego  w  funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza - projekt przedstawił  Przewodniczący RMZJ. 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 - 1, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXII/344/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego w funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Pkt 13
Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2012 r. Materiał  pisemny -  sprawozdania  z  prac  komisji  Rady Miasta  Zgierza  stanowią  załącznikiod nr 35 do nr 42.W  związku  z  brakiem  uwag,  Przewodniczący  poddał  pod  głosownie  -  blokiem,  przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2012 r.W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdania.

Pkt 14
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiPrzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:

04 stycznia - uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym  jednostce pomocniczej Radzie Osiedla Proboszczewice-Lućmierz,
10 stycznia - uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym Prezydenta Miasta Zgierza w Pałacu Ślubów,
16 stycznia - brał udział w spotkaniu z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń,
22 stycznia - brał udział w obchodach 150 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego,
24 stycznia - uczestniczył  w Spotkaniu Noworocznym na zaproszenie Klubu Radnych Jerzego Sokoła,
29 stycznia - bral udział w debacie społecznej "Wspólnie dla bezpieczeństwa" na zaproszenie Powiatowego Komendanta Policji.
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Dodał,  iż  w  dniu  30  stycznia brał  udział  w  spotkaniu  poświęconemu  Raportowio  Samorządzie  Terytorialnym  w  Sejmie,  na  zaproszenie  Przewodniczącego  SLD  Leszka Millera.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI przypomniał  o  szkoleniach zorganizowanych przezZ-cę  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Bezpieczeństwem  UMZ  A.  WIADERKIEWICZ skierowanych do radnych, w temacie składania oświadczeń majątkowych.Przewodniczący RMZ odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce, w omawianym okresie:
● Wnioski  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  dot.  przekazania  do  organów  ścigania  spraw dotyczących wypowiedzi (podczas XXXI sesji RMZ) mieszkańca Zgierza K. J. Wieczorka oraz  przedstawiciela  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Obrony  Podmiejskiej  Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim p. A. Rembaka.
● Pismo  do  wiadomości  Rady  Miasta  Zgierza  -  informacja  o  złożeniu  do  Sądu Administracyjnego  zaskarżenia  Konstantego  Strusa  na  postanowienie  SKO  dot. odmowy  wszczęcia  postępowania  w  sprawie  decyzji  Prezydenta  Miasta  Zgierzao wydaniu warunków zabudowy dla zakładu utylizacji odpadów przy ul. A. Struga 26.
● Pismo  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  Łaszczewskiegodot. usprawiedliwienia nieobecności na sesji Rady Miasta Zgierza.
● Pismo mieszkańców ul. Żytniej dot. podziękowań za umieszczenie w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 inwestycji - budowy ul. Żytniej.
● Pismo  Stowarzyszenia  Powiatów  i  Gmin  Dorzecza  Bzury  dot.  szkolenia  z  zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.
● Wszczęcie  postępowania  przez  Wojewodę  Łódzkiego  dot.  uchwał  Nr  XXXI/325/12 oraz XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza podjętych 28 grudnia 2012 r. 
● Pismo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego ks. M. Jędraszewskiego z podziękowaniami za życzenia świąteczne i noworoczne.
● Pismo Posła na  Sejm M.  Pacholskiego dot.  złożenia  interpelacji  w sprawie uchwały Rady Miasta Zgierza dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
● Informacja  o  doręczeniu  prawomocnego  orzeczenia  dot.  sprawy  zaskarżonej  przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie ustalenia targowiska miejskiego zlokalizowanego na Placu Targowym w Zgierzu.
● Pismo  od  Wiceprezesa  Rady  Ministrów  J.  Piechocińskiego  z  podziękowaniami  za życzenia świąteczne i noworoczne.
● Informacja Redakcji Niezależnej Gazety Obywatelskiej Zgrzyt - informacja o relacjachz przebiegu komisji i sesji Rady Miasta Zgierza.
● Zaproszenie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Junior z Różanek na turniej piłkarski do Gorzowa Wielkopolskiego.W  związku  z  brakiem  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 15
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 22 grudnia 2012 r. do 25 stycznia br. stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
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Radny  A.  MIĘSOK  odnośnie  dnia  17  stycznia  2013  r.,  zapytał  o  przedmiot  spotkaniaz Wiceprezydentem Łodzi A. Nowak.Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  spotkanie  dotyczyło  m.  in.  realizacji  projektu partnerskiego  pn.:  "Strategia  Rozwoju  Łódzkiego  Obszaru  Metropolitalnego"  w  ramach Konkursu dotacji  na  działania  wspierające  jednostki  samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013W związku z brakiem kolejnych pytań,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 3, sprawozdanie zostało przyjęte.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 16

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliZ-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  odnośnie  pytania  zadanego  przez  radnego  M.  Hilińskiego dotyczącego  możliwości  skomunikowania  Zgierza  i  Strykowa,  powiedział,  że  prace  nad komunikacja pomiędzy miastami są w toku. Ze strony Zgierza, koszty są już skalkulowane, przygotowany  jest  także  projekt  rozkładu  jazdy.  Czekamy  na  informacje  ze  Strykowa odnośnie proponowanych miejsc, w których miałyby znaleźć się przystanki. Prezydent Miasta Zgierza I.  WIECZOREK podziękowała za wszystkie składane interpelacje. Dzięki, przynajmniej części z nich, władze miasta mogą podjąć szybką reakcję i rozwiązywać rzeczywiste  problemy.  Część  składanych  zapytań  to  tylko  demagogia  -  dodała.  Prezydent odpowiedziała na interpelację radnego A. Mięsoka dot. finansowania programu tv łódzkiej. Powiedziała, że w jednej z odpowiedzi udzielanych już radnemu w tej sprawie, znajduje sie informacja,  iż  cały  blok  programowy  pełniący  funkcję  informacyjno-promocyjną  Zgierza został  zakupiony  ze  środków  Wydziału  Promocji  Miasta  UMZ.   Zauważyła,  że  jedenz programów, do którego odnosi się radny, dotyczący tzw. spalarni był odpowiedzią i próbą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się wówczas, na bieżąco, podczas obrad komisji czy sesji RMZ.  Podkreśliła, iż w ostatnim programie, do którego także odnosił się pan radny, nie powiedziała  nic,  co  przynajmniej  w  Jej  odczuciu,  stawiałoby  Zgierz,  w  złym  świetle. Powiedziała również, że w mediach a także w gazecie "Ale Zgierz" znajdują się informacje dot. bieżących  wydarzeń  w  mieście,  m.  in.  gospodarki  śmieciowej.  Prezydent  I.  WIECZOREK dodała, że odpowiedzi na wszystkie interpelacje i zapytania zostaną udzielone w statutowym terminie.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 17

Wolne wnioskiRadny Z. SOBCZAK zapytał,  czy Pani Prezydent pozwoli na przygotowanie i  zamieszczeniew  Ilustrowanym  Tygodniku  Zgierskim  artykułów  nt.  zagrożeń,  które  niesie  ze  sobą "spalarnia"?
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Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że nie sądzi, aby Redaktor Naczelna ITZ była przeciwko temu złożeniu takich zapytań czy przemyśleń.Radny A. MIĘSOK zapytał, czy na pytania złożone pisemnie oraz ustnie otrzyma wyczerpującą odpowiedź?Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że tak, odpowiedź zostanie udzielona.Radny T. KUPIS zapytał, czy jest możliwość, aby na liniach autobusowych na trasie Zgierz - Łódź obowiązywał jeden bilet?Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że prowadzone były rozmowy z MPK w tym temacie, ale gdyby dokonano takiej zmiany, wszystkie wpływy z biletów, trafiałyby do łódzkiej kasy. Dodał, że dzięki uchwalonym dziś zmianom w budżecie, wprowadzona zostanie możliwość zakupienia migawki elektronicznej.Radny A. FRACH zapytał, czy Straż Miejska nadal ma obowiązek sprawdzania i ewentualnego nakładania  mandatów  na  właścicieli  nieruchomości,  którzy  powinni  odśnieżać  chodniki znajdujące się przy granicy ich nieruchomości?Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że tak, jest taki obowiązek.Radny A. FRACH zapytał w związku z tym, czy na Urząd Miasta Zgierza został wystawiony mandat za zaśnieżony teren przylegający do działki należącej do miasta?Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że z takim pytaniem należałoby się zwrócić do Komendanta Straży Miejskiej, ale z informacji, które posiada, mandatu nie było.Radna B. ŚWIĄTCZAK poinformowała o prośbie jednej z mieszkanek Zgierza, która przybyła na posiedzenie Komisji  Zdrowia i  Opieki Społecznej prosząc o pomoc i przekazywanie 1%z  podatku  na  Fundację,  która  opiekuje  się  m.  in.  Jej  córką  chorą  na  raka.  Poprosiłao zamieszczenie nazwy fundacji i nr KRS w ITZ.Prezydent  Miasta I.  WIECZOREK powiedziała,  że osobiście  rozmawiała  z  tą  Panią.  Sprawę przekazała do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży UMZ.  Na tyle, na ile Miasto będzie  mogło  wspomóc  chorą  i  fundację,  na  tyle  pomoc  zostanie  z  pewnością  udzielona. Informacja będzie zamieszczona w ITZ - zapewniła. Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  odnośnie  zapytania  p.  H.  Urbanowskiego  dot.  artykułuw ITZ nt. zbiórki odpadów, powiedział, że poprosi o sprostowanie i wyjaśnienie, z czego może wynikać  ewentualne  nakładanie  grzywny  czy  mandatów  na  właścicieli  nieruchomości(tj.  z  nie  wykonywaniem  nałożonych  na  nich  obowiązków).  Dodał,  że  "karą"  za niesegregowanie odpadów jest już wyższa stawka za ich odbiór.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  zauważył,  że  demokracjaw Zgierzu zbliża się poziomem do demokracji na Białorusi.  Największy Klub, który wygrał wybory  samorządowe,  nie  ma  w  tej  chwili  przedstawiciela  w  Prezydium.   Zdaniemp. H. URBANOWSKIEGO,  Przewodniczący Rady, podobnie jak Marszałek Sejmu, powinie być wybierany z ugrupowania, które wygrało wybory. Ponadto, zarówno Przewodniczący RMZ jak 
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pozostali Wiceprzewodniczący RMZ nie należą do żądnego Klubu Radnych. Prezydium Rady jest zbyt liczne - dodał. W Sejmie, na 460 posłów jest pięciu Wicemarszałków, a w Zgierzu, na 23 radnych, mamy trzech Wiceprzewodniczących. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  o  liczbie  wiceprzewodniczących decyduje  m.  in.  ustawodawca.  Ponadto  na  funkcję  wiceprzewodniczącego  lub przewodniczącego wybierani są konkretni ludzie, a nie kluby radnych, czy partie polityczne.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  dodał,  że  to  Rada  Miasta  decyduje  o  liczbie wiceprzewodniczących.Radna B. PALMOWSKA poprosiła  o odśnieżenie drogi dojazdowej do Ośrodka Malinka.Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy terminy posiedzeń rad osiedli są utajnione?Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI wyjaśnił,  że  Przewodniczący  Rady Osiedla  zwołują i  informują o terminie posiedzenia.Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  ponownie  wróciła  do  tematu  przystanku  na  ul.  Jaraczai konieczności przeniesienia go przed przejście dla pieszych. Mówiła także o budowie przejśći  przejazdów  przy  okazji  budowy  przystanków  Kolei  Aglomeracyjnej  –  poprosiłao  zainteresowanie się tematem pod względem zapewnienia bezpieczeństwa.Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył, że miasto Zgierz nie jest ani inwestorem, ani gospodarzem tego terenu.  Łódzka Kolei Aglomeracyjna wykonuje szereg czynności nie tylko na terenie Zgierza. Prace postępują, inwestor przyjął pewne założenia, dlatego na wniosekw zakresie inwestycji, jest już trochę za późno.Mieszkaniec M. KOLENDA zauważył, że nie otrzymał odpowiedzi od Pana Przewodniczącego na zadane pytania.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że w czasie sesji, nie dysponował czasem na przygotowanie odpowiedzi. Mieszkaniec  M.  KOLENDA  zapytał  o  odpowiedzi  od  Pani  Prezydent,  do  której  kierował podobne  pytanie.  Zapytał  także,  w  związku  z  informacją,  iż  w  następnym  ITZ,  będzie zamieszczony obszerny artykuł dotyczący gospodarowania odpadami, czy będzie możliwość wypowiedzenia się w tym temacie innym, zainteresowanym osobom.Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  w  temacie  uchwał  tzw.  "śmieciowych"  były organizowane  spotkania  informacyjne  dla  wszystkich  zainteresowanych,  w tym także  rad osiedli.Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI potwierdził, że w trybie roboczym odbywały się spotkania, na których była możliwość zgłaszania uwag i wniosków. Dodał, że pan Kolenda także w nich uczestniczył, zadawał pytania i otrzymywał odpowiedź. Wyjaśnił również, że na łamach ITZ-u publikowany  jest  blok  zawierający  pytania  zgłaszane  przez  mieszkańców  i  odpowiedzi udzielane przez władze miasta i merytoryczne wydziały UMZ.
22



Wiceprzewodniczący  RMZ  S.  PELIKAN  zadedykował  radnym  pewną  refleksję,  słowaJ.  Kennedy'ego  skierowane  do  swojej  żony,  która  wypowiadała  się  krytycznie  wobec przeciwników  politycznych  swojego  męża:  "Kochanie,  oni  za  chwilę  mogą  być  naszymi sprzymierzeńcami". Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 18

Zamknięcie obrad sesjiW związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął obrady XXXII sesji.
                      Protokołowała             Katarzyna Kołodziejska           Biuro Rady Miasta Zgierza
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