Protokół Nr XXXIII/13
XXXIII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 lutego 2013 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 10.00 - 16.20.
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. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
promującego zgierskiego jeża jako markę regionalną współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
b) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
promującego Park Kulturowy Miasto Tkaczy jako markę regionalną
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013,
c) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Miasto Zgierz” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
d) zapewnienia w 2013 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja
Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
e) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy
Miasto Zgierz na 2013 rok,
f) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2013 roku, jako zadania publicznego
o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
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g) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Zgierzu,
h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych,
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,
8. Prezentacja cyfrowych systemów telematyki drogowej, służących utrzymaniu
porządku publicznego i aktywnego nadzoru nad ruchem drogowym w mieście.
9. Informacja na temat komunikacji miejskiej oraz przedstawienie sytuacji dotyczącej
utrzymania linii tramwajowych w Zgierzu i perspektyw dotyczących linii 46.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXXIII 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.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wystąpił z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych". Jest to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone
pamięci Żołnierzy Wyklętych - żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które
po zakończeniu II Wojny Światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki
o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym
oraz wszystkim więźniom i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwa męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Rada Miasta Zgierza uczciła następnie chwilą ciszy pamięć poległych "Żołnierzy Wyklętych".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaprosił do uczestnictwa w obchodach poświęconych
pamięci poległych żołnierzy w Muzeum Miasta Zgierza, które odbędą się w dniu 01 marca br.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".
W głosowaniu: za – 21, przeciw – 0, wstrzym. - 1, projekt wprowadzono.
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Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wycofał z porządku obrad projekty uchwał z pkt 7 ppkt a)
i ppkt b) (załączniki nr 2 i 3) , a następnie zaproponował wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji
projektu związanego z promocją i marketingiem regionalnym Gminy Miasto Zgierz
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
W głosowaniu: za – 22, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt wprowadzono.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zgłosił w formie autopoprawki zmianę tytułu projektu
uchwały z pkt 7 ppkt c – tj. wykreślenie z tytułu oraz § 1 wyrazu: „szerokopasmowego”.
Radny M. PILARSKI nawiązując do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
zaproponował wprowadzenie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Zgierza dla uczczenia 60 rocznicy śmierci generała Augusta Emila
Fieldorfa ps. „Nil”.
W głosowaniu: za – 22, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt wprowadzono.
Radny M. PILARSKI zaproponował także wprowadzenie nowego pkt do porządku obrad pn.
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 7, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.
Porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dla uczczenia 60 rocznicy śmierci
generała Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”,
b) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
związanego z promocją i marketingiem regionalnym Gminy Miasto Zgierz
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013.,
c) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn.: „Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym na terenie Gminy Miasto Zgierz” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013,
d) zapewnienia w 2013 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja
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Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
e) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy
Miasto Zgierz na 2013 rok,
f) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2013 roku, jako zadania publicznego
o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
g) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Zgierzu,
h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych,
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,
j) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".
9. Prezentacja cyfrowych systemów telematyki drogowej, służących utrzymaniu
porządku publicznego i aktywnego nadzoru nad ruchem drogowym w mieście.
10. Informacja na temat komunikacji miejskiej oraz przedstawienie sytuacji dotyczącej
utrzymania linii tramwajowych w Zgierzu i perspektyw dotyczących linii 46.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji
Radny Z. SOBCZAK zgłosił uwagę do protokołu z XXXII sesji. Poprosił, aby Jego wypowiedź
towarzysząca złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Zgierza została zacytowana w protokole.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że praktykuje się pozostawianie wystąpień
radnych w formie załączników do protokołu, ale jeśli radny podtrzyma swój wniosek,
protokół zostanie uzupełniony, a jego przyjęcie przełożone na następną sesję.
Radny Z. SOBCZAK podtrzymał wniosek.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RMZ zostało przełożone na kolejną sesję Rady Miasta
Zgierza.
Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny J. SOKÓŁ złożył interpelację w sprawie podania przyczyn likwidacji Wydziału Kultury
i Sportu UMZ oraz odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MPGK
p. J. Duracza (załącznik nr 4).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że był świadkiem wywożenia z UMZ do
Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, tablic informacyjnych z wizerunkami prezydentów miasta
Zgierza oraz przewodniczących RMZ. Zapytał, czy w urzędzie pojawią się nowe tablice?
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Zauważył, że informacje dot. historii samorządu zgierskiego, powinny być dostępne
w miejscu, w którym pracują radni.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że w Mieście Tkaczy przygotowywana jest ekspozycja
w temacie historii samorządu zgierskiego. Tablice z pewnością wrócą na swoje miejsce
w "małej sali konferencyjnej" UMZ.
Radna E. KRZEWINA poprosiła o dokonanie przeglądu ulic pod kątem braku znaków
drogowych m.in. dot. ograniczenia prędkości (załącznik nr 5).
Radna B. ŚWIĄTCZAK poprosiła o kserokopię zaproszenia od fundacji klubu sportowego
Realu Madryt dla Pani Prezydent oraz Naczelnika Wydziału Promocji UMZ w związku
z odbytą do Hiszpanii podróżą służbową, oraz o przedstawienie zestawienia kosztów
związanych z tym wyjazdem (załącznik nr 6). Poprosiła także o wyjaśnienie kwestii dot.
rzekomego przebywania pod wpływem alkoholu kierowcy Pani Prezydent, który prowadził
samochód w czasie drogi do Warszawy (załącznik nr 7).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: harmonogramu wykonywania remontów
nawierzchni ulic uszkodzonych po zimie (załącznik nr 8); sytuacji mieszkaniowej mieszkanki
ul. Rembowskiego (załącznik nr 9); ilości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w UMZ
(załącznik nr 10); przedstawienia przez MOSiR raportu nt. wykorzystania orlików na terenie
miasta Zgierza (załącznik nr 11); wysokości zadłużeń czynszowych (załącznik nr 12);
odpowiedzialności za niesprawne kasowniki w komunikacji miejskiej (załącznik nr 13).
Radny Z. SOBCZAK zgłosił interpelację w sprawie podjęcia działań mających na celu
wykorzystanie nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej i zróżnicowanie „cen śmieci” oraz lepsze
dostosowanie tych cen do bardzo zróżnicowanych dochodów mieszkańców Zgierza
(załącznik nr 14).
Radny M. PILARSKI zauważył, że nowelizacja ustawy nie weszła jeszcze w życie. Dodał, że
"samo gadanie" nic nie zmieni. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" pochylił się nad
tematem opłat za odbiór śmieci i na podstawie nowelizacji ustawy "śmieciowej", wypracował
pewne koncepcje i propozycje. Radny, w imieniu Klubu, złożył na ręce Przewodniczącego RMZ
dwa projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (załączniki nr 15 i 16).
Radny T. KUPIS odniósł się do interpelacji zgłoszonej na poprzednich sesjach dot.
uzupełnienia ubytków w jezdniach. Radny powiedział, że nie zgadza się (od strony poprawy
bezpieczeństwa) z udzieloną przez Prezydenta odpowiedzią z dnia 13 lutego br. W związku
z tym, radny zapytał: Jakie miasto Zgierz poniosło nakłady z budżetu na naprawę ubytków
w wymienionych jezdniach: ul. Konstantynowskiej, ul. Kasprowicza, ul. Dygasińskiego, Plac
Jana Pawła II, ul. Reymonta, ul. Parzęczewskiej, u. Kamiennej, ul. Dubois, ul. Piłsudskiego? Jaką
gwarancję, zabezpieczającą interesy Miasta, udzielił wykonawca na w.w. prace? Radny dodał,
iż stan ulic na dzień 28 lutego jest taki sam, lub jeszcze gorszy niż przed naprawą.
Radny A. MIĘSOK zapytał Przewodniczącego RMZ o powód nieobecności Pani Prezydent na
dzisiejszej sesji.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, iż z informacji które posiada, wie, że Pani
Prezydent uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.
Radny A. MIĘSOK zauważył, iż w takim przypadku, termin sesji powinien być przesunięty.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że wiadomość dotarła do Niego w dniu
wczorajszym.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że taka sytuacja powtarza się już po raz kolejny. Do kogo radni
i mieszkańcy mają składać zapytania i interpelacje? - zapytał. Sesja RMZ jest "świętem
samorządu". Jest wielce niestosownym, takie lekceważące zachowanie gospodarza miasta dodał. Radny złożył także interpelację w sprawie wysokości rachunków telefonicznych
służbowych telefonów komórkowych Pani Prezydent, w rozbiciu na poszczególne miesiące.
(załącznik nr 17).
Radny K. WĘŻYK zgodził się ze zdaniem przedmówcy w kwestii nieobecności Pani Prezydent
podczas sesji Rady Miasta Zgierza. Radny złożył także interpelacje w sprawach: oznaczenia
ścieżek rowerowych na ul. Tuwima i ul. Staffa; zamontowania słupków w pasie drogowym
przy Przedszkolu Miejskim Nr 7; sytuacji prawnej związanej z likwidacją ITZ (załącznik
nr 18). Radny dodał, iż podczas uchwalania budżetu miasta na rok 2013, Prezydent
I. Wieczorek obiecała, że zajmie się tematem likwidacji dwutygodnika.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI poprosił o uporządkowanie
pasa drogowego wzdłuż ul. Piaskowice, w kierunku do ul. Irysowej. Właściciel jednej z działek
zagrodził ulicę, w taki sposób, iż droga stała się nieprzejezdna. Podobna sytuacja jest na
ul. Polnej. Nikt nie nadzoruje, w jakiej odległości od ulicy znajdują się ogrodzenia
nieruchomości prywatnych właścicieli. Przewodniczący poprosił ponadto o naprawę
nawierzchni ul. Głowackiego i ul. Moniuszki.
Radny M. SENCEREK poparł sprawę przedstawioną przez radnych A. Mięsoka i K. Wężyka,
dotyczącą nieobecności Pani Prezydent na kolejnej już sesji. Takie zachowanie to arogancja zauwazył. Poprosił o ustalenie na dzisiejszej sesji, terminu sesji kwietniowej, ze względu na
zbliżające się Święta Wielkanocne. Radny poparł także zdanie radnego K. Wężyka dot.
likwidacji ITZ (załącznik nr 19). Odnośnie tematu wsparcia rodzin wielodzietnych, radny
zauważył, że program powinien powstać. W Zgierzu jest straszna bieda (załącznik nr 20).
Radny podniósł także sprawę dot. parkingu przy cmentarzu na ul. Piotra Skargi. Powiedział,
iż niegospodarnością jest stanowisko Prezydenta (odpowiedź na interpelację radnego
S. Skupińskiego) dot. propozycji wysypania kamieniem parkingu za kwotę 60 000 zł.
"Powinno się to zrobić raz, a porządnie" – dodał. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby
wyłożenie terenu kostka betonową, nawet jeśli będzie to znacznie większy koszt (załącznik nr
21). Radny, po raz kolejny, poprosił o zajęcie się kwestią utworzenia miejsc parkingowych na
ul. Podgórnej na wysokości SP Nr 10 (załącznik nr 22) - zapytał jakie, na ten moment,
są poczynania władz miasta w tej kwestii. Poprosił również o przedstawienie chronologii prac
zaplanowanych na ul. Witosa (kolektor i nawierzchnia) (załącznik nr 23).
Przewodniczący Zarządu Osiedla A. ŁASZCZEWSKI w imieniu Rady i Zarządu Osiedla, złożył
zapytania dotyczące aktualnej realizacji wymogu skladania deklaracji o wysokości opłaty za
wywóz śmieci; uchybień w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Zgierza, zgłoszonych przez Wojewodę Łódzkiego; działań informacyjnych oraz edukacyjnych
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dot. prawidłowego gospodarowania odpadami; innego sposobu naliczania opłaty za odbiór
śmieci (załącznik nr 24).
Radna B. PALMOWSKA poprosiła o podanie terminu rozpoczęcia prac na ul. Witosa (załącznik
nr 25).
Radny M. FORFECKI w związku z licznymi głosami mieszkańców poprosił o przeanalizowanie
obowiązującego rozkładu i rozważenie możliwości zwiększenia liczby kursów linii
autobusowych nr 4 i 8; przygotowanie wstępnej, szacunkowej kalkulacji kosztów budowy
ul. Dygasińskiego na odcinku do ul. Kasprowicza/Kossaków (załącznik nr 26); wymianę
starych wiat przystankowych wzdłuż ul. Kasprowicza na nowe, oraz o usytuowanie wiaty na
przystanku linii nr 4 Przemysłowa/Szczawińska (załącznik nr 27).
Radny S. SKUPIŃSKI odnosi się do odpowiedzi Pani Prezydent na interpelację dot. budowy
parkingu przy cmentarzu na ul. Piotra Skargi. Poparł głos radnego M. Sencerka w tej sprawie.
Radny A. MIĘSOK odnosząc się do pisma Wojewody Łódzkiego dot. naruszenia przepisów
prawa w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, zapytał, czy Pani Prezydent wystąpi do poprzedniej Kancelarii
Prawnej (obsługującej UMZ) z prośbą o ustosunkowanie się do uwag ze strony organu
nadzoru, w odniesieniu do pozytywnej opinii wydanej do projektu uchwały. Radny zauważył,
że wiele osób zgłaszało uwagi do Regulaminu, które niestety były odrzucane. Dodał, iż organ
nadzoru wskazuje, że zakres Regulaminu wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego.
Ktoś kto przygotowywał i opiniował Regulamin, nie posiadał koniecznych informacji albo
ignorował przepisy prawa - dodał.
Radna E. KRZEWINA, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, złożyła wniosek do
Prezydenta oraz Miejskich Usług Komunikacyjnych o postawienie wiat na przystankach
tramwajowych na ul. Ozorkowskiej i ul. Łęczyckiej, oraz na przystankach autobusowych na
ul. Parzęczewskiej - w dwóch miejscach i na ul. Staffa przy SP Nr 12 (załącznik nr 28).
Radny K. WĘŻYK złożył interpelację dot. propozycji sfrezowania ul. Długiej, od
ul. Narutowicza do ul. Ks. J. Popiełuszki oraz ul. Głowackiego i ul. Witkacego.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zapytał, czy w pkt 6 porządku
obrad, tj. udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania, mieści się także - udzielenie
odpowiedzi na zapytania mieszkańców?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że nazwa pkt została celowo zmodyfikowana
i umieszczona na początku obrad, tak, aby odpowiedzi zostały udzielone wszystkim, także
mieszkańcom.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI. W związku z brakiem
kolejnych pytań, przeszedł do następnego pkt porządku obrad.
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Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ w odniesieniu do działalności tzw. zespołu śmieciowego, zapytała,
czy posiedzenia zespołu były protokołowane, a jeśli tak, to gdzie przechowywane są
protokoły? Poruszyła także temat Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Zauważyła,
że Energetyka Boruta, wpisana została do Planu, jako jeden z odbiorców odpadów
komunalnych. W ostatnim czasie, słyszy się jednak o budowie kotła ogrzewanego gazem
i olejem - dodała. Nie należy generować dodatkowych kosztów i obciążać nimi mieszkańców.
W poprzedniej kadencji, władze PGE zadbały o wszystkie pozwolenia dot. możliwości
odbierania odpadów. Mieszkanka zapytała, czy władze miasta podjęły rozmowy z prezesem
PGE Bełchatów w tej sprawie? Zapytała także: "jak Urząd Miasta działa, że do wtorku, dzisiaj
jest czwartek, ale do wtorku, Marszałek Województwa nie wie o tym, że są wydane zgody,
przez Miasto, na inwestycje BioEkoTech-u (...) tym bardziej, że nie ma studium
zagospodarowania. Kto za to odpowiada?". Mieszkanka złożyła wnioski, w sprawach
pozbawienia mandatu radnego Z. Zaparta (załącznik nr 29) oraz o zdjęcie z zajmowanego
stanowiska pracownika UMZ, który podczas ostatniej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
RMZ zachowywał się lekceważąco (załącznik nr 30).
Mieszkaniec M. KOLENDA poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania zadane na
ostatniej sesji dot. uchwał tzw. "śmieciowych". Zapytał także Prezydenta, czy zna art. 6 c ust. 1
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości? Powiedział także, iż Wojewoda Łódzki unieważnił
uchwałę RMZ dot. regulaminu utrzymania czystości.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że Wojewoda wskazał nieprawidłowości, ale uchwała
nie została unieważniona. Będą zmiany, praca nad projektem jest w toku.
Mieszkaniec M. KOLENDA zauważył, iż zaskarżył do Wojewody Łódzkiego uchwałę RMZ
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz. Wojewoda przychylając się do uwag, stwierdził, iż w. w. dokument został podjęty
z naruszeniem prawa. Następnie zapytał, czy prace i poprawki w zakresie Regulaminu
ograniczą się tylko do wskazanych przez Wojewodę uwag, czy władze miasta zamierzają
jeszcze podjąć dyskusję w temacie?
Mieszkaniec I. ANTCZAK złożył zapytana skierowane do Prezydenta Miasta Zgierza dot. czasu
pracy Pani Prezydent, wyniku finansowego Spółki MPGK w Zgierzu, oraz kosztów związanych
ze zwolnieniami pracowników UMZ (załącznik nr 31).
Mieszkanka Osiedla Rudunki J. WYDERKA powiedziała, iż jest w posiadaniu, podpisanego
przez ponad 300 mieszkańców, wniosku o referendum w nawiązaniu do spraw: sprzeciwu
wobec budowy spalarni odpadów niebezpiecznych, wysokości opłat za wodę, ścieki oraz
wywóz śmieci. Poruszyła także temat fatalnego stanu nawierzchni ulicy Piłsudskiego.
Mieszkaniec K. WIECZOREK odnośnie ochrony Urzędu Miasta Zgierza, zapytał jak długo
będzie trwała ta "prowizorka"? Jaki jest koszt utrzymania Straży Miejskiej w roli ochrony
UMZ, a jaki - zatrudnienia profesjonalnej firmy ochroniarskiej? Poruszył także temat
pracowników UMZ, którzy udzielają petentom informacji, tuż po wejściu do urzędu. Wszyscy
umieją czytać, są tablice informacyjne - zauważył. To strata czasu dla urzędników, którzy
mogliby wykonywać ważniejsze czynności.
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Mieszkaniec Osiedla Rudunki ZIOMESZKO poruszył temat wysokich kosztów związanych
z wywozem śmieci oraz rosnącej fali przestępczości, związanej, w Jego opinii, z brakiem
miejsc pracy, dużym bezrobociem.
Pkt 6
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK, wyjaśnił radnemu Hilińskiemu, iż po wykupieniu mieszkania na
własność, z ewentualnych zadłużeń czynszowych, właściciel będzie rozliczał się ze wspólnotą
mieszkaniową, a nie z Miastem. Na kolejne pytanie radnego odpowiedział, iż w UMZ
zatrudnione są trzy osoby niepełnosprawne. Z tego tytułu, Miasto nie płaci żadnych kar dodał. Odnośnie sytuacji mieszkanki ul. Rembowskiego, po uzyskaniu blizszych danych,
przeprowadzone zostaną rozmowy z zarządcą. Radnej B. Świątczak - wyjaśnił, iż sprawa
kierowcy Pani Prezydent była szeroko opisywana w mediach. Zapewnił, że nie było żadnej
lawety odholowującej pojazd. W drodze powrotnej, samochód prowadził Naczelnik Wydziału
Promocji UMZ, podróżujący razem z Panią Prezydent. Media nieco przeinaczyły informacje.
W kwestii wyrażanych przez mieszkańców i radnych obaw dot. ewentualnego
niebezpieczeństwa związanego z budową Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów
i Przekształcania Energii, Z-ca Prezydenta wyjaśnił, iż na wniosek Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej RMZ na kolejną sesję RMZ, zaproszony zostanie przedstawiciel Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI, odnośnie wniosku radnej E. Krzewiny, powiedział, że
przegląd znaków drogowych zostanie wykonany. Na bieżąco wykonywane są naprawy
nawierzchni. Władze Miasta zwróciły się także do PKP z prośbą o współfinansowanie
przebudowy wiaduktu. Odnośnie nowelizacji ustawy "śmieciowej", powiedział, że na tej
podstawie, będą proponowane zmiany w uchwałach RMZ.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz J. OGRODOWCZYK zapytał
o dokładny termin wykonania przeglądu stanu oznakowania ulic?
Z-ca Prezydenta P. STANSZEWSKI powiedział, że przegląd zostanie wykonany w miarę
możliwości finansowych i kadrowych.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK w odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów związanych
z podróżą Pani Prezydent do Hiszpanii, wyjaśniła, że koszt całkowity to kwota 3 333, 34 zł
(koszt biletów lotniczych - 1400, 78/osobę; obiady i pozostałe - 265,89 zł/osobę). Strona
zagraniczna pokrywała koszty noclegów, śniadań, wejścia na mecz, zwiedzania miasta, itp.
Przewodniczenie obradom przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Poinformował
także o tym, że następna sesja, ze względu na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, odbędzie się
w dniu 26 marca 2013 r., tj. we wtorek.
Następnie przekazał wpłatę w wysokości 1500 zł od radnych "koalicyjnych" na rzecz
Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu. W imieniu Hospicjum, za wpłatę podziękował Prezes
Radny M. Hiliński.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 30 minutową przerwę na posiedzenia komisji
(KIG RMZ, KSO RMZ, KSt-Pr RMZ).
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Po przerwie.
Pkt 7
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza
Radny M. PILARSKI, w imieniu Klubu Radnych PiS, zgłosił kandydaturę radnego Mariusza
Forfeckiego. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że wybór wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Zgierza odbywa się w głosowaniu tajnym. Do 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.
Radny K. WĘŻYK zgłosił kandydaturę radnego Z. ZAPARTA. Radny wyraził zgodę.
Radny M. PILARSKI zgłosił kandydaturę radnej A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKIEJ. Radna
wyraziła zgodę.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zgłosiła kandydaturę radnego K. WĘŻYKA. Radny
wyraził zgodę.
W głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, skład Komisji został przyjęty.
Skład Komisji Skrutacyjnej: radna A. Grzelak-Makowczyńska, radny Z. Zapart, radny K. Wężyk.
Radny A. FRACH wyraził wątpliwości, czy radny M. Forfecki powinien pełnić funkcję
wiceprzewodniczącego RMZ. Powiedział, że radny zataił datę sesji Rady Osiedla Podleśna.
Odpowiadając na pytanie - skłamał, podając inny termin posiedzenia.
Radny M. PILARSKI w odpowiedzi na wypowiedź radnego A. Fracha, zauważył, że szarpanie
radnych na korytarzu, także nie jest zachowaniem godnym radnego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
Poinformował także, iż na Jego ręce wpłynął wniosek radnego Z. Sobczaka o wciągnięcie Go w
skład Komisji Rewizyjnej RMZ, w związku z tym, zostaną przygotowane stosowne projekty
uchwał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Z. ZAPART, który przedstawił procedurę
głosowania. Poinformował, iż na karcie do glosowania znajduje się jedno nazwisko kandydata
oraz trzy kratki: za, przeciw i głos wstrzymujący. Głos ważny oddany jest wówczas, gdy na
karcie do głosowania znajduje się jeden krzyżyk w wybranej kratce. Radni zostaną wyczytani
wg listy obecności. Karta do głosowania zostanie wydana przy stole prezydialnym. Skreślenia
można dokonać przy mównicy, tak by tajność głosowania została zachowana - dodał.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, powiedziała, że na ostatniej sesji RMZ,
Klub, mając na uwadze konieczność ograniczenia wydatków, zgłosił projekt uchwały dot.
zmniejszenia liczby członków prezydium rady. Projekt uchwały nie został wprowadzony do
porządku obrad. W związku z powyższym, Radna poinformowała, że radni należący do Klubu
Platformy Obywatelskiej, nie będą brali udziału w głosowaniu nad wyborem
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
Radna B. Świątczak, radny Z. Sobczak, radna B. Palmowska, radna K. Kupis-Wojciechowska,
radny T. Kupis, radny M. Hiliński, radny A. Frach nie wzięli udziału w głosowaniu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w celu zliczenia głosów
i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. ZAPART odczytał protokół z głosowania tajnego
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza (załącznik nr 32).
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 33 do protokołu.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Wiceprzewodniczącym RMZ został
Mariusz Forfecki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKi w związku z wynikami głosowania, przedstawił
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/10 Rady Miasta Zgierza z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr I/2/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza.
Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 8 a)
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dla uczczenia 60 rocznicy śmierci generała
Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” - projekt uchwały przedstawił radny M. Pilarski.
Radny M. Pilarski zgłosił autopoprawki do projektu, tym samym konsumując uwagę Komisji
Statutowo-Prawnej.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 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 XXXIII/346/13 w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Zgierza dla uczczenia 60 rocznicy śmierci generała Augusta
Emila Fieldorfa ps. „Nil”.
Radny M. PILARSKI podziękował za podjęcie uchwały. Wyraził nadzieję, iż ten mały gest
przyczyni się choć trochę do "odkłamywania" historii i uhonorowania wielkich ludzi.
Pkt 8 b)
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji
projektu związanego z promocją i marketingiem regionalnym Gminy Miasto Zgierz
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) zmienić - na poprawną - numerację paragrafów uchwały,
b) w § 2 ust. 1, po wyrazie: "500.000,00 zł" dwukropek zastąpić przecinkiem,
c) w tabeli znajdującej się w załączniku, pierwszy wiersz w pierwszej kolumnie, uzupełnić
wyrazem: "Wyszczególnienie",
d) w tabeli znajdującej się w załączniku, w pierwszym wierszu drugiej i trzeciej kolumny,
po roku, dodać wyraz: "r."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Inicjatyw Godpodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radna J. ZIELIŃSKA zapytała, w związku z wycofaniem z porządku obrad jednego z projektów,
dotyczących promocji zgierskiego jeża, co będzie promowane na podstawie tejże uchwały?
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ E. LEFIKBABIASZ wyjaśniła, że nadal pozostajemy przy promocji dwóch marek: Jeża ze Zgierza oraz
Miasta Tkaczy jako "naszych perełek". Zmieniły się wymagania konkursowe - wartość jednego
projektu, musi być wyższa, niż jak zakładano przy przygotowywaniu dwóch odrębnych
projektów, opiewających na niższe kwoty.
Radna J. ZIELIŃSKA zapytała o dokładne działania, które miałyby być podjęte w ramach
projektu, oraz czy przystąpienie do tego projektu, nie zagrozi ukończeniu poprzedniego promującego Miasto Tkaczy?
Naczelnik E. LEFIK-BABIASZ wyjaśniła, że nie odbyło się jeszcze spotkanie informacyjne, ale
jeśli cokolwiek mogłoby zagrażać poprzedniemu projektowi, odstąpimy od tego
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proponowanego dzisiaj. W ramach działań promocyjnych, chcemy wytyczyć szlak Jeża ze
Zgierza, obejmujących na tą chwilę, 25 miejsc historycznie ważnych dla miasta, przygotować
przewodnik, zorganizować imprezy promujące ścieżki turystyczne - wyjaśniła.
Radny M. PILARSKI zapytał, czy w ramach tego projektu przewidywane są jakiekolwiek
wyjazdy krajowe lub zagraniczne?
Naczelnik E. LEFIK-BABIASZ wyjaśniła, że nie przewiduje się żadnej turystyki, raczej
wypromowanie produktów turystycznych.
Radny T. KUPIS zapytał, czy gdyby okazało się, że przystąpienie do realizowanego już
projektu promocji Miasta Tkaczy zagrozi w pewnym stopniu możliwości przystąpienia do
omawianego projektu, pozostaniemy przy promowaniu samej marki Jeża za Zgierza?
Naczelnik E. LEFIK-BABIASZ powiedziała, że oczywiście tak.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 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 XXXIII/347/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu związanego
z promocją i marketingiem regionalnym Gminy Miasto Zgierz współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Pkt 8 c)
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji
projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym na terenie Gminy Miasto Zgierz” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. 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 XXXIII/348/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.: „Zapewnienie
dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy
Miasto Zgierz” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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Pkt 8 d)
w sprawie zapewnienia w 2013 roku środków na realizację projektu pod nazwą
„Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu
VII „Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
Komisja zaproponowała, aby w tabeli znajdującej się w załączniku, w czwartym wierszu
drugiej kolumny, liczbę: "100" zastąpić liczbą: "100,0 %".
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. 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 XXXIII/349/13 w sprawie zapewnienia w 2013
roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być
potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji
Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”.
Pkt 8 e)
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla
Gminy Miasto Zgierz na 2013 rok - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w trzecim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "poz. 1203," dodać wyrazy: "Nr 167,
poz. 1759,",
b) w ósmym wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "poz. 182" dodać przecinek oraz
wyrazy:
"z 2012 r. poz. 1544 i 1548",
c) w załączniku do uchwały, w § 3, po zdaniach znajdujących się w ust. 1 i 2, postawić kropkę,
d) w załączniku, w § 5 pkt 1, wyraz: "rożnej" zastąpić wyrazem: "różnej",
e) w załączniku, w § 5 pkt 3, wyraz: "Łódzkiego" napisać z małej litery,
f) w załączniku, w § 5 ust. 4, wyraz: "Projektu" napisać z małej litery,
g) w załączniku, w § 8, wyrazy: "programu" napisać z dużej litery, natomiast wyraz: "Projektu"
napisać z małej litery.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. 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 XXXIII/350/13 w sprawie przyjęcia do
realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na
2013 rok.
Pkt 8 f)
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2013 roku, jako zadania publicznego
o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu - projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
Komisja zaproponowała, aby w podstawie prawnej Porozumienia stanowiącego załącznik do
uchwały, w drugim, trzecim, czwartym i piatym wierszu, średniki zastąpić przecinkami.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 44).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, iż igrzyska są organizowane bardzo profesjonalnie i na stałe
wpisały się w terminarz imprez sportowych w Zgierzu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem innych 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 XXXIII/351/13 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjady i Licealiady w 2013 roku, jako zadania publicznego o charakterze
powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Pkt 8 g)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o. o. w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w podstawie prawnej, po wyrazach: "poz. 1759" oraz "poz. 1457", średniki zastąpić
przecinkami,
b) w piątym wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: "Nr 146, poz. 1055",
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d) w § 5 wyraz: 'podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 45).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 46).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. 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 XXXIII/352/13 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu.
Pkt 8 h)
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie
zadań własnych - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik D. KUBIAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIII/353/13 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 i)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038 - projekt
uchwały przedstawiła Skarbnik D. KUBIAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 48).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIII/354/13 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 j)
w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" - projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. 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 XXXIII/355/13 w sprawie nadania Tytułu
Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z wpłynięciem wniosku radnego
Z. Sobczaka o wciągnięcie go w skład Komisji Rewizyjnej RMZ (załącznik nr 49),
zaproponował zmianę porządku obrad, tj. wprowadzenie dwóch projektów w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 1, wstrzym. - 1, projekt został wprowadzony
b) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 1, wstrzym. - 1, projekt został wprowadzony.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji na zwołanie
posiedzenia Komisji Statutowo-Prawnej, która musi wydać opinie do w. w. projektów.
Po przerwie.
Pkt 8 k)
w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza - projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIII/356/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby
członków komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 8 l)
w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza - projekt
uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIII/356/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 9
Prezentacja cyfrowych systemów telematyki drogowej, służących utrzymaniu porządku
publicznego i aktywnego nadzoru nad ruchem drogowym w mieście
Prezentację multimedialną (załącznik nr 50) przedstawił Dyrektor ds. Sprzedaży Piotr
BARDADYN.
Radny M. PILARSKI złożył wniosek formalny o ograniczenie czasu trwania prezentacji maksymalnie do 10 minut.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, iż trudno będzie teraz skrócić przygotowany już materiał
i prezentację multimedialną.
Radna E. KRZEWINA zapytała Dyrektora o czas trwania prezentacji.
Dyrektor P. BARDADYN powiedział, że prezentacja będzie trwało ok. 25 minut.
Radny M. PILARSKI wycofał wniosek.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego
pkt porządku obrad.
Pkt 10
Informacja na temat komunikacji miejskiej oraz przedstawienie sytuacji dotyczącej
utrzymania linii tramwajowych w Zgierzu i perspektyw dotyczących linii 46
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 51 do protokołu. Do tematu wprowadził Kierownik
Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu A. KACPRZYCKI.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zauważyła, iż temat sesji dotyczy linii tramwajowej
nr 46, a w materiale omawiana jest koncepcja dotycząca komunikacji w całym mieście. Co
więc będzie z tramwajem? Z informacji prasowych wynika, że MPK ogranicza rozkład jazdy.
Jest też wiele szczegółów technicznych z zakresu utrzymania torowiska, za które
odpowiedzialność, MPK przerzuca na Zgierz.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że na dzień sesji, nie wypracowano wspólnego
stanowiska w sprawie tramwajów. 8 marca odbędzie się spotkanie w Zarządzie Dróg
i Transportu. Będziemy aplikować o środki zewnętrzne wspólnie z pozostałymi partnerami dodał. W kwestii utrzymania torowiska i wszystkich szczegółów technicznych.,
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organizatorami linii 46 i 16 jest Łódź.
Kierownik MUK A. KACPRZYCKI dodał, iż umowa na funkcjonowanie linii 46 istnieje i nie ma
zagrożenia, aby cokolwiek uległo zmianie.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA powiedziała, iż ma wielki sentyment do dawnej Spółki
MKT, a Jej wypowiedź podyktowana była tylko troską o to, aby tramwaj był sprawny i nadal
jeździł. Stąd też wspomniana wcześniej obawa związana z niezbędnym zabezpieczeniem
infrastruktury tramwajowej, np. nagrzewaniem zwrotnic. Każde ograniczenie kursu powinno
być konsultowane z członkami porozumienia - dodała.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że na ten moment, nie ma podstaw do dokładania
środków własnych na remonty. Rewitalizacja linii to proces wymiany wszystkiego na nowe.
Dlatego też, konieczne jest wstrzymanie się do momentu uzyskania środków zewnętrznych.
Dodał, że na mocy porozumienia, to organizator i wykonawca transportu, zobowiązał się do
świadczenia usługi. Miasto ponosi m. in. koszty eksploatacji linii. Jakiekolwiek zmiany np.
w rozkładzie jazdy, muszą być konsultowane ze wszystkimi członkami porozumienia. Do tej
pory nie wyraziliśmy na to zgody i rozkład nie został zmieniony - zauważył.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zauważyła, że mimo wszystko, ktoś ze strony miasta
Zgierza, powinien nadzorować, czy przewoźnik realizuje punkty porozumienia, czy remonty
są przeprowadzane w sposób profesjonalny i właściwy. Oby nie okazało się, że na skutek
awarii, MPK stwierdzi, że nie ma warunków do przewożenia pasażerów i linia przestanie
funkcjonować.
Radna E. KRZEWINA poprosiła Kierownika, aby zwrócił się do MPK, by tramwaje
przejeżdżające przez podniszczone zwrotnice, maksymalnie ograniczały swoją prędkość.
Radny M. SENCEREK zauważył, że utrzymywanie linii w takim stanie technicznym, to absurd
i skandal. Przejeżdżające obok budynków tramwaje wytwarzają ogromne drgania, co
doprowadzić może do uszkodzenia konstrukcji. Radny zauważył także, że rozpoczęty został
projekt utworzenia „Tramwaju regionalnego”, a wykonano tylko pierwszy etap. Łódź powinna
oddać pozyskane wówczas środki unijne.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zauważył, że „dziś tych pieniędzy już nie ma”. Teraz, w ramach
współpracy samorządów, na mocy porozumienia, będziemy aplikować o środki unijne
z „nowego rozdania” - dodał.
Radny T. KUPIS zauważył, że w latach 2002 - 2006 nie było woli politycznej na realizację
„Tramwaju regionalnego”. Pozytywnie wyraził się o pomyśle utworzenia jednej migawki na
trasie Łódź-Zgierz oraz o koncepcji skomunikowania Zgierza ze Strykowem. Poprosił także
o zintensyfikowanie kursów linii autobusowych nr 4 i 8.
Kierownik MUK A. KACPRZYCKI zauważył, że każde zwiększenie częstotliwości kursowania
autobusu, wiąże się z wydatkowaniem dodatkowych środków.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, iż jedną z metod na pozyskanie dodatkowych środków, może
być wykorzystanie wolnych powierzchni na przystankach z przeznaczeniem na zamieszczanie
reklam.
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Kierownik MUK A. KACPRZYCKI powiedział, że MUK jest jednostką budżetową i z tego
względu, pod kątem prawnym, nie ma takiej możliwości.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz J. OGRODOWCZYK zapytał, kiedy
można spodziewać się środków zewnętrznych na remont torowiska?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że dokumenty są przygotowywane. Mówimy o okresie
finansowania pomiędzy latami 2014-2016 – dodał.
Radny M. PILARSKI powiedział, że za kadencji K. Maślińskiego zaprzepaszczono dużą szansę
dla linii 46, tylko dlatego, że nie chciano zamrozić w budżecie - na rok - kwoty 8 mln zł, która
miała być tylko gwarancją podatku, podlegającą natychmiastowemu zwrotowi. Należy
wyjaśnić, kto złożył wniosek, kto wówczas zawinił. Radny nawiązał też do precedensu, który
miał miejsce w Strykowie. W wyniku zbyt dużego natężenia ruchu na autostradzie,
uszkodzony został jeden z budynków. W tej sprawie zapadł wyrok przyznający właścicielowi
nieruchomości odszkodowanie. Radny zapytał, w nawiązaniu do wypowiedzi radnego
Sencerka, kto jest więc właścicielem torowiska tramwajowego?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że przewoźnikiem i organizatorem linii jest Łódź.
Właścicielem torowiska są poszczególne gminy, na terenie których się one znajdują.
Radny M. PILARSKI zapytał, kto więc poniósłby koszty związane z wypłacaniem
ewentualnych odszkodowań?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że osoby poszkodowane zgłaszałyby swoje roszczenia
do gminy. My, jeśli byłoby to prawnie uzasadnione, moglibyśmy wystąpić do przewoźnika i
organizatora linii, o spowodowanie zagrożenia, w związku z niewłaściwym
wykorzystywaniem torowiska - dodał.
Kierownik MUK A. KACPRZYCKI dodał, że pomiędzy Spółką, a Gminą Zgierz zawarta jest
umowa dzierżawy. Powiedział, że zleci wykonanie opinii prawnej w kwestii
odpowiedzialności i ewentualnych odszkodowań.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki B. RUMIŃSKA odnośnie przystanków na ul. Długiej
– przy ul. Sierakowskiego i ul. Spacerowej – zapytała, jak długo mieszkańcy będą czekać na
przestawienie wiat?
Kierownik MUK A. KACPRZYCKI wyjaśnił, że będą to miesiące: kwiecień-maj.
Radny Z. ZAPART powiedział, że dziś, po raz kolejny, nie ma dokładnych informacji nt. linii 46.
Zaproponował ponowne omawianie tematu w ciągu kilku następnych miesięcy, po
konsultacjach z Marszałkiem Województwa oraz MPK w Łodzi. Warto wrócić także do tematu
komunikacji autobusowej na terenie miasta. Projekt dochodów i wydatków na rok 2013,
przygotowany przez Kierownika MUK, różni się o kwotę 7 mln zł - czy będzie możliwość
wygospodarowania takiej sumy? W związku z planowanym w ZDiT spotkaniem, które
odbędzie się na początku marca, radny zaproponował, aby temat przedstawić na sesji
w kwietniu br., być może przy udziale przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Spółki
MPK.
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Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że po spotkaniu w ZDiT, będzie możliwość ustalenia,
kiedy taka informacja mogłaby się pojawić na sesji RMZ.
W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
01 lutego - brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu
z okazji podsumowania działalności banku w roku 2012,
08 lutego - czestniczył w uroczystym otwarciu Gama Kamery w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Zgierzu.
Przewodniczący RMZ odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce, w omawianym okresie:
● Pismo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu oraz Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej dot. gospodarki odpadami i obowiązku odbioru odpadów
komunalnych przez gminę;
● Pismo z Kancelarii M. Marcińczaka dot. nieprawidłowości przy przeprowadzeniu
przetargu;
● Wniosek Związku Inwalidów Wojennych RP Zarządu Zgierskiego o nadanie nazwy
ulicy;
● Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nieprawidłowości podczas
przeprowadzenia glosowania tajnego, przeprowadzonym nad wnioskiem o odwołanie
przewodniczącego RMZ;
● Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wskazania nieprawidłowości
i prośby o wyjaśnienia w odniesieniu do uchwały Nr XXXI/324/12 dot. Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz;
● Pismo Rady Rodziców SP Nr 61 w Łodzi w sprawie, planowanej prez władze miasta
Łodzi, likwidacji placówki;
● Pismo mieszkańca Zgierza L. Dąbskiego w sprawie nadania nazw ulicom w Zgierzu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż z dniem sesji, na Pierwszego
Wiceprzewodniczącego RMZ powołał radnego Grzegorza Macińskiego. Powiedział także,
że gazeta wydawana przez Związek Miast Polskich wydawana będzie w formie elektronicznej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 25 stycznia 2013 r. do 21 lutego
2013 r. stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za – 07, przeciw – 0, wstrzym. - 4, sprawozdanie zostało przyjęte.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ M. FORFECKI.
Pkt 13
Zapytania i wolne wnioski
Brak wolnych wniosków.
Pkt 14
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący RMZ M. FORFECKI
zamknął obrady XXXIII sesji.

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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