Protokół Nr XXXIV/13
XXXIV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 marca 2013 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 10.00 - 21.10.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowi załączniki od 1a do 1d.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Wręczenie Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji.
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat zagrożeń dla
środowiska naturalnego w kontekście planowanej budowy Zakładu Termicznego
Przekształcenia Odpadów i Wytwarzania Energii w Zgierzu.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",
b) nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza",
c) określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących
własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,
d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,
f) likwidacji jednostki budżetowej "Redakcja "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego”
w Zgierzu",
g) zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu,
h) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie
powierzenia Gminie Aleksandrów Łódzki realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,
i) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
j) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Zgierz,
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k) 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,
l) zmiany uchwały Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Miasto Zgierz,
m) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zgierz,
n) ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała
Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2012.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.
12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2012 rok.
13. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXXIV 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.
Następnie, w związku z nieobecnością uhonorowanego tytułem "Zgierski Dawca Krwi"
p. Skotarka zdjął z porządku obrad pkt 2 i w zamian wprowadził pkt pn. "Wręczenie nagrody
p. Roksanie Zasinie z okazji wywalczenia tytułu Mistrza Europy w zapasach".
Pkt 2
Wręczenie nagrody p. Roksanie Zasinie
z okazji wywalczenia tytułu Mistrza Europy w zapasach
Trener kadry zapaśniczej M. FILIPOWICZ krótko scharakteryzował sylwetkę mistrzyni. Mówił
o ciężkiej pracy i poświęceniu, dzięki któremu sukces został osiągnięty.
Nagrodę oraz kwiaty ROKSANIE ZASINIE wręczyli: Prezydent Miasta Zgierza I. Wieczorek,
Z-cy Prezydenta P. Staniszewski oraz B. Bączak, a także Przewodniczący RMZ J. Komorowski.
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Pkt 3
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał wyjaśnienia przesłane z Urzędu
Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dot. powodów
nieobecności przedstawicieli w. w. instytucji na sesji RMZ (załączniki nr 2 i 3). W związku
z powyższym, Przewodniczący RMZ zdjął z porządku obrad pkt 5.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wycofał z porządku obrad dwa projekty uchwał z pkt 9 ppkt m)
i n) (załączniki nr 4 i 5). Następnie zaproponował wprowadzenie w ppkt d) projektu uchwały
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji
projektu pn.: "E-MIGAWKA ZGIERSKA – bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt wprowadzono.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie
Gminy Miasto Zgierz, w ppkt l)
W głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt wprowadzono.
b) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto
Zgierz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ppkt m);
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt wprowadzono.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK zaproponowała wprowadzenie w ppkt e) projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia wniosku
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1, projekt wprowadzono.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagrody p. Roksanie Zasinie z okazji wywalczenia tytułu Mistrza Europy
w zapasach
3. Uwagi do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji.
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5.
6.
7.
8.

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
c) określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących
własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,
d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji
projektu pn.: „E-MIGAWKA ZGIERSKA – bilet elektroniczny komunikacji miejskiej
w Zgierzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013,
e) zmiany uchwały Nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia
wniosku 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
f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych,
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,
h) likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja „Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego”
w Zgierzu”,
i) zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego
w Zgierzu,
j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie
powierzenia Gminie Aleksandrów Łódzki realizacji zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,
k) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
l) zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na
terenie Gminy Miasto Zgierz,
m)uchylenia uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto
Zgierz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
n) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Zgierz,
o) 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,
p) zmiany uchwały Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasto Zgierz.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała
Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2012.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2012 rok.
12. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji w celu zwołania
posiedzeń komisji (KIG RMz, KSO RMZ, KGKiM RMZ, KSt-Pr RMZ, KBiF RMZ).
Po przerwie.
Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji
W związku z brakiem uwag do protokołów Nr XXXII/13 z XXXII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz Nr XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 28
lutego, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie ich przyjęcie:
Protokół Nr XXXII/13 - głosowano: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Protokół Nr XXXIII/13 - głosowano: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny A. MIĘSOK złożył interpelację dotyczącą używania błędnej nazwy tzw. "Zbrodni
Zgierskiej" w odniesieniu do zbrodni, której dokonali okupanci niemieccy 20 marca 1942
roku (załącznik nr 6). Radny odniósł się także do odpowiedzi na interpelację dot. wysokości
rachunków telefonicznych Pani Prezydent. Zauważył, że za marzec 2011 roku nie ma danych.
Powiedział także, że komentarz autora tekstu jest zbędny i nieprawdziwy. W poprzedniej
kadencji bowiem, także podnoszono kwestię wysokości rachunków telefonicznych władz
miasta - na dowód, radny przytoczył fragment interpelacji radnego R. Gajdy.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI wrócił do tematu
poruszonego na poprzedniej sesji, tj. wystawy wizerunków władz miejskich samorządu
zgierskiego, organizowanej w Mieście Tkaczy. Wyraził swoje oburzenie wobec braku
podobizny Jana Macieja Czajkowskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Zgierza.
Przewodniczący dodał, że na pytanie o powód, pracownicy wyjaśniali, iż na wystawie
przedstawione są portrety prezydentów, którzy zasiadali za wyeksponowanym biurkiem.
"Czy to jest historia zgierskiego samorządu, czy zgierskich starych mebli"? - zapytał.
Następnie poprosił o natychmiastową reakcję władz miasta i radnych. "Ten projekt
zniekształca zgierską historię, obraża pana Czajkowskiego" - dodał.
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Radny Z. SOBCZAK złożył interpelację dotyczącą wykorzystania nowelizacji tzw. ustawy
śmieciowej umożliwiającej dostosowanie cen do bardzo zróżnicowanych dochodów
mieszkańców Zgierza (załącznik nr 7).
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN złożył interpelację dotyczącą prośby o interwencję
u administratora cmentarza przy ul. Piotra Skargi w sprawie katastrofalnego stanu
ogrodzenia od strony parkingu (załącznik nr 8).
Radny J. SOKÓŁ odnośnie wypowiedzi p. Urbanowskiego dot. "gabinetu pamięci" w Mieście
Tkaczy zapytał, dlaczego nie umieszczono tam wizerunku Prezydenta J. M. Czajkowskiego?
Radna E. KRZEWINA złożyła interpelację dotyczącą zwrócenia się do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie podjęcia działań mających na celu wykonanie
chodnika pomiędzy ul. Romantyczną i ul. Kwiatową (załącznik nr 9).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA odnosząc się do artykułu zamieszczonego w "Dzienniku
Łódzkim" dot. likwidacji Spółki MKT, zapytała czy majątek spółki pokrywa koszty związane
z jej likwidacją?
Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelację w sprawie dokonania analizy wykonania budowy
kanalizacji sanitarnej przy ul. Przyrodniczej oraz ewentualnego odtworzenia nawierzchni po
zakończeniu inwestycji (załącznik nr 10).
Radny M. SENCEREK zapytał, odnośnie budowy kanalizacji na ul. Czereśniowej - czy będzie
odtworzona warstwa asfaltowa nawierzchni (załącznik nr 11) oraz, czy w projektowanym
budynku SP Nr 10, przewidziana jest świetlica i stołówka dla dzieci (załącznik nr 12)?
Wiceprzewodniczący RMZ M. FORFECKI złożył zapytania w sprawach: liczby złożonych
wniosków w sprawie podpisania umowy dot. skorzystania z nowej formy spłaty zadłużenia
czynszowego (załącznik nr 13); liczby wolnych miejsc w przedszkolach na rok 2013/2014,
liczby złożonych wniosków o przyjęcie oraz liczby dzieci, dla których zabrakło miejsc
(załącznik nr 14); uczestnictwa władz miasta w spotkaniu informacyjnym dot. budowy drogi
ekspresowej S-14 (załącznik nr 15). Radny zaproponował także, aby oszczędności powstałe
na skutek rozstrzygnięcia przetargów w zakresie budowy ul. Dygasińskiego, przeznaczyć na
utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Dygasińskiego na odcinku od
ul. Kasprowicza wraz z remontem na ul. Czerwieńskiego" (załącznik nr 16).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: zestawienia przydzielonych w roku 2012:
lokali mieszkalnych, komunalnych i socjalnych (załącznik nr 17); ilości gospodarstw
domowych skontrolowanych pod kątem spalania śmieci w piecach grzewczych (załącznik
nr 18); kwoty wpływającej do budżetu miasta z tytułu podatku PIT oraz liczby
zarejestrowanych działalności gospodarczych (załącznik nr 19); wynajęcia firmom
powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych (załącznik nr 20); podania wyników
finansowych MPGK Sp. z o. o. za lata 2009-2012 (załącznik nr 21); przyszłości
niezamieszkałego lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 41 (załącznik nr 22); wolnych lokali
użytkowych (załącznik nr 23); przyszłości budynku, przy ul. Rembowskiego 2, który uległ
zniszczeniu w wyniku wybuchu gazu (załącznik nr 24).
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Radny A. MIĘSOK ponowił zapytanie w sprawie uzupełnienia brakujących danych dot.
wysokości rachunków telefonicznych z marca 2011 roku.
Pkt 6
Zapytania mieszkańców
Mieszkaniec M. KOLENDA złożył zapytania dotyczące znowelizowanej ustawy "śmieciowej":
m. in. jakie działania informacyjne podjęła Pani Prezydent; czy miasto będzie podzielone na
sektory (załącznik nr 25).
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ wniosła "o odstąpienie od wprowadzenia znowelizowanej ustawy
od dnia 1 lipca". Poprosiła o udostępnienie kserokopii pisma Dyrektora WIOŚ-u w sprawie
nieobecności na dzisiejszej sesji; o zbadanie stanu ul. Lipowej; oraz o informację
nt. przeprowadzonej w UMZ kontroli NIK-u. Zapytała także dlaczego wydano decyzję dla
firmy Ekogal-Ekopur?
Mieszkaniec K. WIECZOREK złożył skargę na opieszałość i lekceważącą postawę władz miasta,
odnosząc się do nieudzielonej w terminie odpowiedzi na prośbę o referencje. Dodał, iż złoży
pismo w tej sprawie.
Mieszkaniec P. GRABOWSKI odnośnie zaniedbanego Osiedla Sikorskiego (teren pomiędzy
ul. Mielczarskiego, ul. Sikorskiego, ul. Długą i ul. Rembowskiego), zwrócił się z prośbą
o rekultywację terenów zielonych. W poprzedniej kadencji część gruntów przekazano
Wspólnotom Mieszkaniowym i od tego czasu, nic się tam nie dzieje, nie przyniosło to
pożądanego efektu. Zaproponował, aby Miasto odstąpiło od tego użyczenia i zobowiązało
wszystkich mieszkańców do wspólnej rekultywacji zieleni, chodników, itp. Mieszkaniec
poruszył także temat Parku Miejskiego - alei od strony ul. Piątkowskiej - powiedział, że droga
jest w tragicznym stanie. Trzeba rozpocząć jakieś działania - gdyby co roku kładziono chociaż
100 metrów chodnika, to za kilka lat, wokół stawu, można byłoby spokojnie przejść zauważył. Wyraził także swoje zdanie na temat budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania
Odpadów w Zgierzu, podkreślając potrzebę wysłuchania głosów mieszkańców,
zorganizowania referendum w tej sprawie. Ludzie boją się niebezpieczeństwa związanego
z budową i spalaniem śmieci. Pan P. Grabowski zapytał, czy władze miasta prowadzą
statystykę migracji młodych ludzi - w wieku produkcyjnym - którzy wyjeżdżają ze Zgierza
z powodu bezrobocia? Czy Miasto prowadzi jakąkolwiek politykę skierowaną do takiej grupy
mieszkańców?
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK mówił o potrzebie zagospodarowania targowiska przy Placu
Targowym oraz parkingu przy ul. Piotra Skargi.
Pkt 7
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Prezydent I. WIECZOREK poprosiła pana Grabowskiego o pozostawienie danych
kontaktowych w celu umożliwienia przesłania odpowiedzi na zadane pytania. Odnośnie
Parku Miejskiego, zauważyła, że jest on objęty Projektem Rewitalizacji - alejki zostaną
utwardzone.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, iż na Osiedlu Sikorskiego, jeszcze w tym roku, będzie
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przygotowany m. in. nowy plac zabaw od strony ul. Rembowskiego. W kwestii dzierżawy
gruntów przez Wspólnoty - wyjaśnił - iż był to sposób na "opanowanie sytuacji" po wejściu
w życie ustawy o własności lokali, gdzie wszystkie Wspólnoty zostały wydzielone po obrysie
budynków. W tej chwili za grunty odpowiada Miasto. Prowadzone są rozmowy o przejęciu
terenów wokół Wspólnot, tak aby na zarządcy nieruchomości ciążył także obowiązek
zadbania m. in. o tereny zielone. Panu H. Urbanowskiemu, odnośnie tablic ze składami rad
i przedstawicielami samorządu zgierskiego - zapewnił, że oczywiście, znajdzie się tam
również wizerunek Prezydenta J. M. Czajkowskiego. Odpowiadając radnemu Z. Sobczakowi,
powiedział, że ustawa "śmieciowa" nie jest idealna, posłowie nie myślą o tym, jak zapisy
ustawy będą wykonywane, jak z tym będą sobie radzić samorządy. W odpowiedzi na
zapytanie radnej E. Krzewiny, zapewnił, że władze wystąpią do GDDKiA w sprawie chodnika.
Radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej wyjaśnił, że koszty likwidacji MKT nie przewyższają
wartości majątku spółki. Radnemu M. Sencerkowi odpowiedział, że sprawa Szkoły
Podstawowej Nr 10 jest na etapie projektowania; planuje się spotkanie informacyjne
z dyrektorem szkoły - dodał.
Prezydent I. WIECZOREK odnośnie tablic informacyjnych prezentujących historię samorządu
zgierskiego, zauważyła, że były już w złym stanie, dlatego podjęto decyzję o ich zmianie,
odnowieniu. Tablice być może zawisną nawet na korytarzu UMZ. Zauważyła także, że nie
chciała dyskredytować Prezydenta Czajkowskiego - przeprosiła za brak Jego wizerunku na
wystawie zorganizowanej w Mieście Tkaczy. Odnośnie projektu budowy SP Nr 10
potwierdziła, że planowane jest spotkanie z projektantem i dyrektorem szkoły. Nie
wyobrażam sobie, aby tam nie było świetlicy - dodała. Radnemu A. Mięsokowi w odpowiedzi
na interpelację dot. tzw. "zbrodni zgierskiej" wyjaśniła, że zaproszenia przygotowywane były
przez Muzeum Miasta Zgierza. Dodała, że Prezes IPN wydawać będzie monografię o takim
samym tytule. Jest to jednak temat do przedyskutowania - zauważyła Pani Prezydent.
W sprawie poruszonej przez radnego S. Pelikana dot. zniszczonego ogrodzenia cmentarza wystąpimy do Kurii z prośba o naprawę - poinformowała. Odnośnie jednego z zapytań
radnego M. Hilińskiego, powiedziała, że w skład Rady Nadzorczej Spółki MPGM wchodzą: mgr
inż. Andrzej Grochulski, prof. Bożena Mikołajczyk oraz Bohdan Bączak.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI radnej E. Krzewinie wyjaśnił, iż władze miasta
występowały do GDDKiA i jest zapewnienie, że po zapoznaniu się z harmonogramem prac na
ul. Ozorkowskiej, środki na budowę chodnika zostaną zagwarantowane. Radnemu
S. Skupińskiemu powiedział, że wykonana zostanie analiza obecnego stanu ul. Przyrodniczej.
Dodał, że w bieżącym roku kładziony będzie gazociąg w tejże ulicy i w związku z tym,
odtworzenie nawierzchni będzie zasadne dopiero po zakończeniu wszystkich prac. Radnemu
Sencerkowi odpowiedź, na zagadnienie dot. ulicy Czereśniowej, zostanie udzielona pisemnie
w związku z koniecznością szczegółowego przeanalizowania tematu. Odnośnie zapytania
radnego M. Forfeckiego dot. drogi S14, Z-ca Prezydenta wyjaśnił, że w dniu wczorajszym,
uczestniczył w spotkaniu stowarzyszenia, które działa na rzecz utworzenia trasy szybkiego
ruchu. Przedstawiciele poszczególnych gmin zobowiązali się do podjęcia działań
zmierzających do podjęcia przez rady uchwał w sprawie poparcia wpisania do planu GDDKiA
w zakresie realizacji dróg szybkiego ruchu na lata 2014-2020 realizacji drogi S14.
W odpowiedzi na zapytania mieszkańca M. Kolendy wyjaśnił, że odbyło się wiele spotkań
w zakresie gospodarowania odpadami, w lokalnej prasie ukazują się artykuły w tej sprawie,
utworzono także oddzielny link na stronie internetowej. Nie ma możliwości odstąpienia od
realizacji postanowień ustawy "śmieciowej" - dodał, odpowiadając na propozycję pani
Z. Niechciał.
8

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI kierując odpowiedź panu M. Kolendzie, poinformował,
że Przewodniczący RMZ nie dysponuje środkami, dzięki którym mógłby prowadzić akcję
informacyjną dla mieszkańców. Wykonanie uchwał powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza
- taki zapis widnieje we wszystkich uchwałach tzw. "śmieciowych". Odpowiedział także
radnemu Z. Sobczakowi na zarzut dot. niezorganizowania spotkania w sprawie wysokości
stawki za odbiór odpadów. Była to tylko propozycja - zauważył. Ponadto Pani Prezydent
niejednokrotnie takie spotkania zwoływała. Jako najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący
RMZ, radny Z Sobczak, także mógł pokusić się o zorganizowanie i poprowadzenie takiego
zebrania, a mimo to, inicjatywy nie było - dodał. Przewodniczący powiedział także, że
"przytyki" radnego dot. "składania kwiatków i wyjadania smakołyków na spotkaniach" są nie
na miejscu. Jest, było i pewnie będzie to elementem towarzyszącym pełnieniu funkcji
przewodniczącego.
Współpracujący z obsługa prawną, inspektor UMZ A. TOKARZ w kwestii poruszonej przez
mieszkańca K. J. Wieczorka dot. wystawienia referencji wyjaśnił, że referencje zostały wydane
bez zbędnej zwłoki. Żadne terminy przewidziane ustawami, kodeksem, nie zostały naruszone.
Ponadto zauważył, że wydawanie referencji, stanowi przejaw pozostawania pracownika
w relacji z pracodawcą.
Radny A. MIĘSOK odnośnie rozpoczęcia projektu rewitalizacji, zapytał czy została zawarta
umowa z wykonawcą? Jeśli tak, to poprosił o kopię umowy.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że wykonawca na realizację projektu:
rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza został wyłoniony, umowa została
podpisana. Dokumentacja jest jawna, jeśli będzie taka wola radnego, dokumenty zostaną
udostępnione - dodał.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ oraz mieszkaniec M. KOLENDA poprosili o odpowiedź na zadane
przez siebie pytania.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że odpowiedzi zostaną udzielone
w statutowym terminie.
Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 8 a)
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Notatka służbowa sporządzona w dniu 6 marca 2013 r. dotycząca złożonych w Kancelarii
UMZ wniosków o przyznanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Wniosek o nadanie Piotrowi Józefowi Patorze tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"
stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował przeprowadzenie głosowania
pomocniczego w sposób tajny.
Radny T. KUPIS zapytał o powód i zasadność propozycji. Jest jeden kandydat, jaka jest
podstawa do głosowania tajnego?
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI - głosowania "nad osobami"
powinny być tajne. Mimo, że jest jeden kandydat, Rada może podjąć decyzję o niewpisywaniu
zgłoszonego nazwiska do projektu, a następnie o niepodejmowaniu uchwały.
Radni nie zgłosili sprzeciwu.
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że do przeprowadzenia głosowania tajnego,
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 J. SOKÓŁ zgłosił kandydaturę radnego Z. Zaparta. Radny wyraził zgodę.
Radny M. HILIŃSKI zgłosił kandydaturę Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego. Radny nie
wyraził zgody.
Radny M. SENCEREK zgłosił kandydaturę radnego M. Forfeckiego. Radny wyraził zgodę.
Radny S. PELIKAN zgłosił kandydaturę radnej B. Palmowskiej. Radna wyraziła zgodę.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, skład Komisji został przyjęty.
Skład Komisji Skrutacyjnej: radna B. Palmowska, radny M. Forfecki, radny Z. Zapart.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Z. ZAPART, który przedstawił procedurę
głosowania. Wyjaśnił, że jeśli liczba głosów za, będzie większa niż liczba głosów przeciw,
nazwisko kandydata zostanie wpisane do projektu uchwały.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej.
Radni w kolejności pobrali karty i dokonali skreślenia. Następnie wrzucali karty do
przygotowanej urny.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 28 do protokołu.
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Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia,
w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. ZAPART odczytał protokół z przeprowadzonego
głosowania. W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 8, wstrzym. - 1, nazwisko kandydata Piotra Patory, zostało wpisane w projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Miasta Zgierza na XXXIV sesji w dniu
26 marca 2013 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” stanowi
załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 2, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/358/13 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” .
Pkt 8 b)
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza” - projekt uchwały przedstawił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Notatka służbowa sporządzona w dniu 6 marca 2013 r. dotycząca złożonych w Kancelarii
UMZ wniosków o przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza” stanowi
załącznik nr 30 do protokołu.
Wniosek o nadanie Miejsko-Powiatowej Bibliotece im. B. Prusa w Zgierzu tytułu „Zasłużony
dla Miasta Zgierza” stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Wniosek o nadanie panu Bernardowi Zboińskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza”
stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował przeprowadzenie głosowania
pomocniczego w sposób tajny oraz o powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie przyjętym
przy głosowaniu pomocniczym nad nadaniem tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
Radni nie zgłosili sprzeciwu. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Skład Komisji Skrutacyjnej: radna B. Palmowska, radny M. Forfecki, radny Z. Zapart.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. ZAPART ponownie przedstawił procedurę
głosowania.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej.
Radni w kolejności pobrali karty i dokonali skreślenia. Następnie wrzucali karty do
przygotowanej urny.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 33 do protokołu.
Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia,
w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. ZAPART odczytał protokół z przeprowadzonego
głosowania. W wyniku głosowania:
• Bernard Zboiński otrzymał następującą ilość głosów: za - 11, przeciw - 8, wstrzym. - 0;
• Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu otrzymała następującą
ilość głosów: za - 20, przeciw - 1, wstrzym. - 0.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż w wyniku głosowania do projektu
uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza” w § 1 pkt 1
wpisuje się wyrazy: "Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu",
natomiast w § 1 pkt 2 wyrazy: "Bernard Zboiński".
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Miasta Zgierza na XXXIV sesji w dniu
26 marca 2013 roku w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”
stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 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 XXXIV/359/13 w sprawie nadania tytułu
honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił godzinną przerwę obiadową.
Po przerwie.

12

Pkt 8 c)
określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących
własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 36)
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI zgłosił następujące uwagi do
projektu:
a) w § 2 ust. 3, wyraz: "godzin" zastąpić wyrazem: "godziny",
b) dodać § 7 w brzmieniu: "Traci moc uchwała Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zgierza z dnia
26 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 88, poz. 755).
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/360/13 w sprawie określenia stawek
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością
i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub
potrzebami ruchu drogowego.
Pkt 8 d)
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn.: „E-MIGAWKA ZGIERSKA – bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 37)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI zgłosił następującą uwagę do
projektu:
a) w § 5 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/361/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.: „E-MIGAWKA
ZGIERSKA – bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Pkt 8 e)
zmiany uchwały Nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia wniosku
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 przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI zgłosił następujące uwagi do
projektu:
a) w § 1 pkt 2 wykreślić wyrazy: "Nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego
2013 r.,
b) w § 5 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/362/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych
dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia wniosku 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 f)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych - projekt uchwały wraz z autopoprawkami z 21 i 25 marca br. przedstawiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40)
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/363/13 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.
Pkt 8 g)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038 - projekt uchwały wraz
z autopoprawkami z 21 i 25 marca br. przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI zgłosił następujące
uwagi do projektu:
a) w § 2 oraz § 3, ustępy zastąpić punktami, a na końcu zdania postawić średniki,
b) w załączniku Nr 1 w punktach 13.2 wyrazy: "Nr 112, poz. 654" zastąpić wyrazami: "z 2013
r. poz. 217",
b) w załączniku Nr 2, w piątym wierszu tabeli, po wyrazie: "art." postawić spację, a po
wyrazie: "2009" skreślić kropkę,
c) w załączniku Nr 3, w jedenastym wierszu, wyraz: "informuję" zastąpić wyrazem:
"informuje się".
Uwagi Komisji, z wyjątkiem uwagi z ppkt b) zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/364/13 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038.
Pkt 8 h)
likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja „Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego”
w Zgierzu” - projekt uchwały przedstawił radny A. MIĘSOK. Powiedział, iż niejednokrotnie
słyszał od radnych poparcie dla inicjatywy zlikwidowania wydawnictwa. Koszty są zbyt duże.
To nie przypomina tygodnika informacyjnego - teraz to plotki i ploteczki, opinie
o mieszkańcach, to pewna forma autopromocji Pani Prezydent - mówił radny. Koszty
likwidacji to wg radneg ok. 45.000 zł , a nie tak jak podaje Redaktor Naczelna - ok. 100.000 zł.
Po likwidacji pozostanie lokal, który będzie można wciągnąć w zasób mienia komunalnego,
a sprzęt, czyli m. in. komputery, które mogłyby być wykorzystane na potrzeby np. MOPS-u.
Miasto zaoszczędzi też ok. 1000 zł, które do tej pory wydatkowane były na rozmowy
telefoniczne. Z likwidacji płyną tylko korzyści - przekonywał. Likwidacja ITZ to szansa dla
Pani Prezydent na dotrzymanie chociaż jednej obietnicy wyborczej - dodał radny.
Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. HILIŃSKI zgłosił następujące uwagi do
projektu:
a) z uwag do projektu zgłoszonych przez Mecenasa M. Krassowskiego, przyjąć pkt 1, 3, 4, 5;
pozostałe odrzucić,
b) aby § 3 otrzymał brzmienie:
"§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XVII/137/92 Rady Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 1992 roku w
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sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Redakcja Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego” w Zgierzu;
2) § 2 pkt 3 uchwały Nr XIV/154/99 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 1999
roku w sprawie likwidacji zakładów budżetowych oraz utworzenia w ich miejsce
jednostek budżetowych;
3) uchwała Nr IX/74/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku w prawie
nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu (Dz.
Urzęd. Woj. Łódz. Nr 233, poz. 2152)",
c) w § 4 ust. 2 wyrazy: "likwidowanego zakładu budżetowego" zastąpić wyrazami:
"likwidowanej jednostki budżetowej".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 42)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43)
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radna J. ZIELIŃSKA powiedziała, iż jest za utrzymaniem ITZ. Jeśli decyzja o likwidacji miałaby
być podyktowana tylko oszczędnościami, to może należałoby zlikwidować także inne
jednostki. Gazeta osiaga dochody, np. z reklam na łamach ITZ. Pamiętajmy także o osobach,
które nie korzystają np. z internetu; wielu mieszkańców jest przywiązanych do wydawnictwa
- zauważyła. Zamieszczane są tam informacje o imprezach w mieście, radni także mogą
wypowiadać się na łamach czasopisma, składać życzenia. Ze strony UMZ także publikowane
są ważne dla miasta i mieszkańców informacje, np. o ogłaszanych przez Prezydenta
przetargach. Koszt publikacji w innym tytule, byłby z pewnością znacznie wyższy. Radna
zwróciła jednak uwagę na potrzebę zmiany charakteru wydawnictwa. Być może, rację bytu,
miałoby założenie Rady Programowej. Mieszkańcy są nieco przesyceni widokiem Pani
Prezydent na co drugiej stronie - dodała.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zauważył, że od zawsze, radni
opozycyjni byli za likwidacją ITZ, a koalicja - przeciw. Teraz jest odwrotnie. Pan
H. URBANOWSKI przypomniał przebieg spotkania, które odbyło się na początku kadencji,
kiedy to Pani Prezydent postawiła ówczesnej Redaktor ITZ A. Drewnicz warunek, że gazeta
zostanie utrzymana, jeśli zacznie sama na siebie zarabiać. Wówczas przekonywał, że nie jest
to jednak możliwe, bowiem innymi prawami rządzi się wydawnictwo gazety samorządowej,
a innymi - prywatnej. Przewodniczący Zarządu przywołał także wypowiedź z jednego
z wywiadów udzielonych przez obecną Redaktor D. Jankiewicz, która powiedziała, że gazeta
powinna być bardziej otwarta na radnych opozycyjnych, na możliwość wyrażania zdania
odmiennego. W tej kadencji ogranicza się pewne wypowiedzi - zauważył. Pan
H. URBANOWSKI przypomniał określenia używane przez radnych PiS-u poprzedniej kadencji:
"ITZ to reżimowy Ilustrowany Tygodnik Zgierski - nadworna tuba propagandowa ekipy
Prezydenta Jerzego Sokoła". Mimo wszystko, apelowano wówczas do mieszkańców o pisanie
artykułów i publikacje na łamach tygodnika. "Ja (...) chyba nawet dwa razy cos tam
napisałem... dwukrotnie i to były artykuły dosyć uszczypliwe w stosunku do Prezydenta
Sokoła i tam można było drukować. Nie wyobrażam sobie, aby w tej kadencji można było coś
takiego publikować" - wyjaśnił. Powiedział także, że nie rozumie zasadności zamieszczania
publikacji UMZ w innych tytułach, takich jak np. "Ale Zgierz". Dodał, iż od dłuższego już czasu
Izba Wydawców Prasy i Helsińska Fundacja Praw Człowieka domagają się zakazu wydawania
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prasy samorządowej, argumentując to tym, że:
1) jednym z najważniejszych zadań prasy lokalnej jest pełnienie społecznej kontroli nad
poczynaniami władzy lokalnej - po gazecie samorządowej nie można się jednak spodziewać,
że zajmie stanowisko przeciw swojemu wydawcy;
2) narusza się tym samym zasady uczciwej konkurencji na lokalnym rynku prasowym - dla
prasy prywatnej, niezależnej, przychody z reklam stanowią podstawę bytu ekonomicznego,
natomiast dla samorządowej, to może być forma dotacji, co z kolei może sprzyjać
powstawaniu sytuacji korupcjogennych (kiedy publikowane są reklamy firm w pewnym
stopniu zależnych od władz miasta).
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że bierze udział w wielu wydarzeniach organizowanych
w mieście, stąd duża ilość zdjęć. Zapytała także, ilu radnych opozycyjnych przekazało ostatnio
jakiekolwiek artykuły, które nie zostały opublikowane w ITZ? Prezydent przypomniała
o zmianach w wydawnictwie przeprowadzonych w ostatnim czasie, m.in. o nowej grafice
gazety. Sprzedaż rośnie - dodała.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że w poprzedniej kadencji, Klub PiS wielokrotnie składał
projekty w sprawie likwidacji ITZ. W głosowaniu nad tegorocznym budżetem, m. in. radna
E. Krzewina wnioskowała o rozważenie likwidacji ITZ w związku z kosztami, które generuje
gazeta. Pani Prezydent obiecała wówczas, iż przyjrzy się sprawie i "wyjdzie z jakąś
propozycją". Tak się nie stało. Radna przytoczyła wypowiedzi kolegów radnych w TV
Centrum, m.in. radnego K. Wężyka, który zaproponował powołanie Biuletynu Informacyjnego
w miejsce funkcjonującego ITZ. Roczny koszt wydawania biuletynu to ok. 25.000 zł. Warto
zastanowić się nad takim rozwiązaniem, zwłaszcza, że Miasto ma problemy budżetowe dodała. Radna zaproponowała również, aby oszczędności uzyskane w wyniku likwidacji ITZ,
przeznaczyć na dopłatę do zadania dot. gospodarki odpadami.
Radny Z. ZAPART zauważył, iż dyskusja nad likwidacją ITZ toczy się 6 kadencję. Ta gazeta jest
bardzo polityczna - powiedział. Czas zostawić sprawy polityczne na boku. Gazeta o Zgierzu
i dla Zgierzan jest wydawana już od 21 lat. Powołanie nowego wydawnictwa to nie jest taka
prosta sprawa - dodał. Wyraził opinię, iż propozycja projektu uchwały radnego A. Mięsoka
jest nie do przyjęcia - uzasadnienie jest kłamliwe. Tym tematem zajmowały się różne komisje
na przestrzeni kilku kadencji, a w ostatnim czasie także Komisja Rewizyjna RMZ. Koszty
wydawania ITZ - rocznie - oscylują w granicach 180.000-250.000 zł. Zyski, przychody z tytułu
sprzedaży tygodnika, z roku na rok rosną. Radny skrytykował jednak fakt, że gazeta kosztuje
tylko złotówkę, bo jest to kwota niewystarczająca. Komisja Rewizyjna RMZ na posiedzeniu
w grudniu 2012 r. wystosowała do Pani Prezydent wnioski w tej sprawie. Propozycje są
analizowane przez władze miasta. Radny dodał, iż całkowity koszt rzędu 360.000 zł, minus
dochód ok. 100.000 zł, to koszt informacji o wydarzeniach w mieście i promocji Zgierza.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że koszty ITZ w roku bieżącym to 300.000 zł, czyli
50.000 zł mniej niż w roku ubiegłym. Dodał, że w roku ubiegłym, ITZ jako jednostka
budżetowa, został wpisany do projektu metropolitarnej sieci szerokopasmowego internetu.
W związku z tym, nie ma żadnej możliwości, aby urządzenia zakupione w ramach projektu
zostały wykorzystane w inny sposób, ani, aby wynająć do roku 2014 lokal ITZ - Unia
wniosłaby o zwrot środków. Z-ca Prezydenta powiedział również, że w bieżącym roku
likwidacja tytułu nie wygenerowałaby wielkich oszczędności w budżecie miasta - koszty
likwidacji to kwota ok. 106.000 zł. Dodatkowo pozbawimy się dochodu ze sprzedaży reklam dodał. B. BĄCZAK zgodził się ze zdaniem pana H. Urbanowskiego w kwestii dalszej wizji ITZ.
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Jednakże do władz miasta nie dotarły żadne słuchy, aby kiedykolwiek zaistniały problemy
z publikacją artykułów autorstwa radnych RMZ. Likwidacja to decyzja pochopna, może
należy zastanowić się nad zmianą formy, dlatego Z-ca Prezydenta poprosił o głębokie
przemyślenie sprawy.
Prezydent I. WIECZOREK wspomniała również o projekcie unijnym, w którym zawarty został
ITZ. Projekt rozpoczęto jeszcze w poprzedniej kadencji. W przypadku likwidacji tytułu, Miasto
będzie zmuszone do zwrotu ok. 1 mln zł. Poprosiła o wstrzymanie się z podejmowaniem
wiążących decyzji. Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ zwróci
się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o stanowisko. Zwykle obowiązuje pięcioletni okres
trwałości projektu - zauważyła.
Radny J. SOKÓŁ powiedział, że ważne jest to, aby Prezydent Miasta miał możliwość publikacji
informacji takich jak zarządzenia, ogłoszenia o przetargach. W Klubie nie ma dyscypliny
głosowania, natomiast radni uważają, że ITZ należy przekształcić w Monitor Samorządowy
tak, aby osoby zatrudnione w redakcji nie straciły pracy, a organ wykonawczy nadal miał
możliwość informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach.
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że gdyby UMZ przejął pracowników ITZ, to tylko
spowodowałoby wzrost kosztów. Nie byłoby tu żadnych oszczędności, o których tak często
mówią pomysłodawcy projektu - dodała.
Radny A. FRACH zapytał o artykuły, które ukazały się w "Ale Zgierz" podpisane jako "UMZ"?
Czy Miasto za to zapłaciło?
Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że tak - Miasto zapłaciło za te artykuły 1.600 zł.
Radny A. FRACH powiedział, że nie rozumie takiego postępowania. Skoro mamy "swoją"
gazetę, to dlaczego artykuły publikowane są w konkurencyjnym tytule - zapytał. Czy to nie
jest działanie na własną niekorzyść?
Radny S. SKUPIŃSKI wyraził opinię, że ITZ to "nasza markowa gazeta". Radny nie wyobraża
sobie, aby jej zabrakło. Poczytność gazety wzrasta - dodał. Radny zauważył, że na łamach ITZ
publikuje się np. bardzo merytoryczne i ważne dla mieszkańców informacje nt. gospodarki
odpadami.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI w odniesieniu do
poprzednich wypowiedzi radnych, zauważył, że w roku 2011, jako pierwszy proponował
przekształcenie ITZ w Biuletyn Informacyjny.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA odniosła się do zestawienia przedstawionego na Komisję
Rewizyjną RMZ przez Redaktor ITZ, zauważyła, że liczba ogłoszeniodawców maleje z roku na
rok. Jaki jest sens wydawania publicznych pieniędzy na artykuły zamieszczane w innych,
konkurencyjnych gazetach - zapytała. Następnie skierowała do przedstawicieli władz miasta
pytanie, ile środków, w roku 2012 i 2013, Miasto przeznaczyło na publikacje w innych
wydawnictwach? Odnośnie stanu zatrudnienia w ITZ, zapytała, czy za kwotę 250.000 zł
rocznie [350.000 zł (koszt utrzymania ITZ) minus 100.000 zł (dochód ITZ)] Miasto (UMZ) jest
w stanie utrzymać trzech pracowników, którzy mogliby wydawać Biuletyn Informacyjny?
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Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że środki przeznaczone na zamieszczane
w różnych publikatorach informacji o odpadach, pochodzą z kwoty zapisanej w ramach
wprowadzania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Prezydent I. WIECZOREK w odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego A. Fracha, wyjaśniła,
że artykuły promujące miasto czy wyjaśniające kwestie związane z gospodarką odpadami
publikowane są w różnych gazetach, ponieważ każda z nich ma inny zasięg, większy lub
mniejszy nakład, trafia do różnych odbiorców.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że ITZ nie ma osobowości prawnej i w związku z tym, wszystkie
zobowiązania wynikające z tytułu jego likwidacji przejmie Miasto. Projekt unijny nie jest więc
zagrożony.
Radny M. SENCEREK wyraził opinię, że od zawsze, ITZ był gazetą polityczną, "tubą
propagandową" władz miasta. Radny powiedział, że będzie głosował za likwidacją tygodnika.
To co go przekonuje, to postawa "prezydencji" czyli straszenie milionowymi kosztami
związanymi z ewentualną likwidacją. "Ja tego nie wpisywałem do żadnego projektu. To jest
kwestia sumienia Prezydenta Sokoła, jeśli to wpisał. Nie wiem, czy to było za zgodą Rady, czy
bez zgody Rady. Ja tego nie pamiętam, nie przypominam sobie tego projektu" - wyjaśnił.
Powiedział także, że "nie można być chorągiewką na wietrze i w zależności od punktu
widzenia, zmieniać swoje zdane. Ja jestem Marek Sencerek i niezależnie od tego, czy jestem
człowiek PIS-u, za chwilę mogę w nim nie być, nie zmienię swojego zdania. Uważam, że
tygodnik jest nadużywany przez każdą z władz po kolei (...) są inne problemy aniżeli ciągłe
nawalanie się opozycji z koalicją. I nie można tym żyć". To miasto jest bardzo biedne; widać
upadek duchowy i moralny - mówię o tym z punktu widzenia swojej bardzo specyficznej
pracy - dodał. W tym mieście są inne, większe problemy niż tygodnik zgierski; był czas, aby
coś z tą gazetą zrobić - nic nie zrobiono - zauważył radny.
Redaktor ITZ D. JANKIEWICZ zwróciła uwagę radnych, iż procedowany projekt uchwały
dotyczy likwidacji ITZ, a nie, jak proponują radni - przekształcenia w monitor. Redakcja to nie
tylko biurka i komputery - zauważyła - to także ludzie, pracownicy, którzy poświęcają się
gazecie od lat. Likwidacja powiększy grono osób bezrobotnych, a dodatkowo, zamiast
oszczędności do budżetu, przyniesie koszty - związane m. in. z odprawami dla pracownikóww kwocie ok. 100 000 zł. Redaktor dodała, że nie można porównywać ITZ wydawanego przez
miasto Zgierz do urzędowego biuletynu Gminy Miasto Zgierz. Redaktor przekonywała,
że koszty związane z wydawaniem biuletynu nie zamkną się w kwocie 25 000 zł. Dodatkowo,
z tego tytułu, gmina nie osiągnie żadnych dochodów. ITZ to tytuł funkcjonujący od 22 lat dodała.
Radny A. FRACH w nawiązaniu do realizowanego projektu unijnego zapytał, czy Miasto już
nie straciło tego miliona zł, skoro Ilustrowany Tygodnik Zgierski przekształcił się
w Informacyjno-Promocyjny Dwutygodnik Zgierski? Jeśli nie, to przekształcenie go w biuletyn
też nic nie zmieni - zauważył.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że w projekcie mowa jest o jednostce budżetowej.
Biuletyn nią nie jest - dodał.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że radni nie chą pozbawić mieszkańców źródła informacji,
ale ze względu na oszczędności, proponują przekształcenie ITZ w Biuletyn Informacyjny.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, iż procedowany projekt uchwały dotyczy
likwidacji ITZ, a nie jakichkolwiek przekształceń.
Radna B. ŚWIĄTCZAK przypomniała o obietnicy Pani Prezydent dot. wykonania pewnych
ruchów mających na celu wygospodarowanie oszczędności. Nie ma żadnej inicjatywy ze
strony władz miasta - zauważyła - a dodatkowo zamieszcza się płatne artykuły w innych
gazetach.
Naczelnik Wydziału Promocji Miasta UMZ T. ZGIERSKI wyjaśnił, że w budżecie Wydziału
Promocji znajduje się kwota przeznaczona na promocję Zgierza w różnych mediach.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła opinię, że jest to działanie bezzasadne. "Ale Zgierz" to gazeta
która dociera, tak jak ITZ, do mieszkańców Zgierza.
Naczelnik Wydziału Promocji Miasta UMZ T. ZGIERSKI wytłumaczył, że obie gazety mają inne
nakłady (ITZ - 2 000; Ale Zgierz - 10 000) i trafiają do różnych odbiorców. Dodał że do zadań
Wydziału Promocji należy także zadanie - kreowanie pozytywnego wizerunku w mediach.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyraził opinię, że jeśli z dniem wejścia w życie
procedowanej uchwały, stracą moc uchwały dot. utworzenia ITZ, to tytuł nie będzie mógł być
wydawany nawet do końca maja br. Wskazany termin dotyczyć będzie tylko pozostałych
czynności związanych z procesem likwidacji.
Mecenas M. KRASSOWSKI potwierdził wątpliwość Przewodniczącego RMZ, stąd w opinii
prawnej z dnia 18 marca br., zaproponowane zostało wykreślenie § 3, który mówi o utracie
mocy uchwał powołujących jednostkę.
Radny A. MIĘSOK wyraził opinię, że w § 1 wskazany został termin likwidacji na dzień 31 maja
br.
Mecenas M. KRASSOWSKI podtrzymał swoje zdanie, dodając, że w obecnej formie, zapisy
uchwały pozostają ze sobą w sprzeczności.
Mieszkaniec Zgierza M. KOLENDA wyraził opinię, że gazeta ITZ powinna pozostać na rynku,
ale z możliwością zamieszczania publikacji przez każdego zainteresowanego.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK mówi, że odnosiła się już wcześniej do poruszonej przez
pana Kolendę kwestii.
Radny A. MIĘSOK wprowadził w formie autopoprawki zmianę w projekcie, pozostawiając
treść paragrafu trzeciego w dotychczasowym brzmieniu z zastrzeżeniem, że uchwały stracą
moc z dniem 31 sierpnia 2013 r.
Radny M. SENCEREK poprosił o 4 i pół minuty przerwy dla Klubu PiS po zakończeniu
dyskusji.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, dlaczego Pani Prezydent nie zaproponowała wcześniej
przekształcenia ITZ w Biuletyn Informacyjny wydawany np. raz w miesiącu?
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Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że po pierwsze należy skierować do Urzędu
Marszałkowskiego zapytanie o ewentualne konsekwencje związane z likwidacją bądź
przekształceniem wpisanego w projekt unijny ITZ-u. W dalszej kolejności, jeśli okaże się, że
żadna z ww. czynności nie będzie rodziła skutków finansowych, zwróci się do Wydziału oraz
do Pani Redaktor o przeprowadzenie analizy dot. ewentualnego przekształcenia.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w nawiązaniu do wniosku Klubu PiS, ogłosił przerwę
w obradach.
Po przerwie.
Radny M. SENCEREK powiedział, iż być może projekt uchwały złożony przez radnego
A. Mięsoka uzyska poparcie większości radnych, podkreślając, że przez cztery lata
poprzedniej kadencji, radny Mięsok, ani razu nie poparł inicjatywy Klubu PiS dot. likwidacji
tygodnika.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 6, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/365/13 w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej „Redakcja „Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego” w Zgierzu”.
Pkt 8 i)
zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie
nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że procedowanie projektu staje się
bezprzedmiotowe w związku z podjęciem uchwały o likwidacji ITZ. Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK wycofał projekt z porządku obrad.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Pkt 8 j)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie
powierzenia Gminie Aleksandrów Łódzki realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 46)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do
projektu:
a) w czwartym wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: "Nr 146, poz. 1055",
b) w dziewiątym wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "poz. 182", dodać przecinek oraz
wyrazy: "z 2012 r. poz. 1544, poz. 1548",
c) w załączniku do uchwały, po wyrazie: "zawarte" dodać wyrazy: "w dniu........................",
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d) w drugim akapicie załącznika do uchwały, przed wyrazami: "Miasto Zgierz" dodać wyrazy:
"Gminę",
e) w załączniku do uchwały, w pierwszym punkcie podstawy prawnej, wykreślić wyrazy:
"Nr 146, poz. 1055",
f) w załączniku do uchwały, w pierwszym punkcie podstawy prawnej, po wyrazach:
"poz. 182", dodać przecinek oraz wyrazy: "z 2012 r. poz. 1544, poz. 1548",
g) w załączniku do uchwały, w trzecim i czwartym punkcie podstawy prawnej, wyraz:
"Uchwały" napisać z małej litery,
h) w załączniku do uchwały, w § 1 ust. 1 przed wyrazami: "Miasto Zgierz", dodać wyraz:
"Gmina", a w przedostatnim wierszu, wykreślić literę: "a",
i) w załączniku do uchwały, w § 1 ust. 2 oraz w § 2 ust. 1, wyraz: "Miasta" napisać z małej
litery,
j) w załączniku do uchwały, w § 8, wyraz: "Kodeksu" napisać z dużej litery.
Uwagi Komisji w części, tj. poza uwagami dot. treści porozumienia, zostały przyjęte w formie
autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
Następnie, nastąpiła krótka wymiana zdań pomiędzy Przewodniczącym Komisji StatutowoPrawnej M. Pilarskim, Z-cą Prezydenta B. Bączakiem a mecenasem M. Krassowskim w temacie
przyjęcia uwag Komisji do porozumienia, w wyniku której, przyjęte w formie autopoprawki
zostały także uwagi dot. pisowni dużą lub małą literą.
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 - 1, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/366/13 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie
Aleksandrów Łódzki realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
środowiskowego domu samopomocy.
Pkt 8 k)
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI. W formie autopoprawki zgłosił zmianę, tj. wykreślenie drugiego zdania
z § 4 załącznika do uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 48)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyraz: "ust. 1",
b) w § 2 pkt 1 i 2, wyrazy: "Gminy Miasto Zgierz" znajdujące sie na końcu zdań, przenieść po
wyrazach: "Programu",
c) w § 5, wyraz: podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
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Zgierza",
d) w załączniku do uchwały, w § 2 pkt 9, wyrazy: "z dnia 21 sierpnia 1997 r." przenieść po
wyrazie: "ustawę",
e) w załączniku do uchwały, w § 3 ust. 2, po wyrazach: "zł" wykreślić kropki,
f) w załączniku do uchwały, w § 4, wyrazy: "ilości" zastąpić wyrazami: "liczby",
g) we wskazanych w załączniku miejscach, wyrazy: "pkt", zastąpić wyrazami: "ust.",
h) w załączniku do uchwały, na końcu zdania w § 10 postawić kropkę,
i) w załączniku do uchwały, w § 21 ust. 2 z wyrazu: "ppkt" wykreślić literę: "p",
j) w załączniku do uchwały, w § 28 ust. 1 pkt 4, na końcu zdania, zamiast przecinka postawić
średnik,
k) w załączniku do uchwały, w § 30, wyraz: "miasta" napisać z dużej litery.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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 XXXIV/367/13 w sprawie wprowadzenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt Gminy Miasto Zgierz.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zaproponował podjęcie jako pierwszej – uchwały
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę przyjęto.
Pkt 8 l)
uchylenia uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI. W formie autopoprawki zgłosił także zmianę, tj. w § 1 wyrazy: "Traci moc
uchwała" zastępuje się wyrazami: "Uchyla się uchwałę Nr".
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 51)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52)
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ nie wydała opinii.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI powiedział, że Komisja
procedowała projekt, ale w wyniku głosowania, nie wydała opinii.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny M. PILARSKI powiedział, iż podjęcie tej uchwały, różnicuje - pod kątem obowiązku
odbierania odpadów - przedsiębiorców oraz pozostałych mieszkańców miasta Zgierza.
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Zapytał także, w jaki sposób zostanie rozwiązana sytuacja, w której przedsiębiorca prowadzi
działalność na nieruchomości zamieszkałej, czy także będzie podpisywał deklaracje?
Radny J. SOKÓŁ zauważył, że przedsiębiorcy obciążeni są wieloma kosztami swojej
działalności. Te byłyby kolejne. Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, miasto powinno wyjść
im na przeciw - dodał. Radny powiedział, że spotkał się z przedstawicielami Izby
Przemysłowo-Handlowej - prosili o uregulowanie tej kwestii.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyraził opinię, że podjęcie uchwały i wyłączenie przedsiębiorstw
(czyli pracodawców) z grona tych, od których odpady komunalne będzie odbierać gmina,
spowoduje, że będą oni mieli możliwość wyboru firmy z którą podpiszą umowę na wywóz
śmieci. Przypomniał, że dotyczy to tylko odpadów komunalnych. Ten projekt to zwrot ku
przedsiębiorcom. Z-ca Prezydenta dodał, że jeśli uchwała nie zostanie uchylona, firmy zostaną
obciążone podatkiem od opłaty. W tej chwili za usługę wywozu wystawiana jest fakturę którą można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.
Radny M. PILARSKI zauważył, że większość firm prowadzi działalność w budynkach
mieszkalnych, np. sklep w bloku. Zapytał, który przepis nakazuje przedsiębiorcom podpisanie
umowy na wywóz odpadów komunalnych? Radny zasugerował zastosowanie
proponowanego w projekcie rozwiązania w odniesieniu do firm "zamkniętych" takich jak
np. szpital.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZKA wyjaśnił, że stosowna ustawa nakłada obowiązek podpisania
umowy, ale gminie daje tylko możliwość - nie konieczność - odbierania odpadów od
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku sklepów
usytuowanych np. w bloku, zryczałtowana opłata przekazywana jest spółdzielni lub spółce
MPGM.
Radny M. PILARSKI zapytał, jak będzie prowadzona kontrola w zakresie obowiązku
posiadania własnych pojemników np. przez sklepy znajdujące się w blokach? Skąd będzie
wiadomo, że śmieci nie będą wyrzucane do miejskich pergoli?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK tłumaczy, że właściciel nieruchomości prowadzi i odpowiada za
gospodarkę odpadami na danym terenie.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ P. KRÓLEWIAK wyjaśnił,
że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, nakłada na wszystkich właścicieli
nieruchomości obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, w tym "również
na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nawet gdy nie są oni objęci wywozem tych
odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu przez Prezydenta Miasta".
Obowiązek ten wynika zarówno z art. 5 ust. 1 pkt 3b oraz bezpośrednio z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2
tj.: "Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony
w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez...".
Radny A. MIĘSOK zaprotestował przed nazywaniem - przez radnego Pilarskiego - wszystkich
przedsiębiorców oszustami i złodziejami, którzy będą podrzucać komuś swoje śmieci.
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Zryczałtowana opłata za wywóz to nieporozumienie. Każdy miesiąc jest dla przedsiębiorcy
inny: raz wyprodukuje więcej śmieci, a innym razem - mniej. Powinno się płacić za faktyczną
ilość odpadów - przekonywał radny.
Radny M. PILARSKI zgłosił sprzeciw wobec wypowiedzi radnego Mięsoka. Dodał, że wszystkie
przytoczone argumenty nie przekonują go do tworzenia odrębnej kategorii mieszkańców,
czyli tych wyłączonych z obowiązku przekazywania odpadów komunalnych gminie.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała o sposób składania deklaracji w sytuacji, gdy
przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w miejscu gdzie zamieszkuje inna osoba,
nieprowadząca takiej działalności.
Naczelnik P. KRÓLEWIAK wyjaśnił, że rada gminy może podjąć uchwałę, na mocy której,
ustalona zostanie opłata za odbiór odpadów dla takiej właśnie nieruchomości "mieszanej".
Brano by wówczas pod uwagę np. powierzchnię użytkową lokalu (art. 6i ww. ustawy)
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA powiedziała, że do podjęcia uchwały i wyłączenia
przedsiębiorców z obowiązku przekazywania odpadów gminie, nie przekonuje jej argument
dotyczący dużego obciążenia firm innymi podatkami. My wszyscy płacimy różne podatki zauważyła. Powiedziała jednak, że przedsiębiorcy powinni mieć możliwość negocjowania
stawek za wywóz śmieci. Zapytała, czy firmy mają obowiązek podpisywania umów na wywóz
śmieci?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył, że w obecnym systemie, kiedy obowiązkiem
odbierania przez gminę odpadów objęte są także nieruchomości niezabudowane - tak
naprawdę - wszyscy będą ponosili taką opłatę. Jeżeli ww. nieruchomości zostaną wyłączone,
obowiązek w zakresie wywozu odpadów pozostanie, z tym, że nałożony on będzie na
właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcy, który z niej korzysta.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że przedsiębiorcy nie będą zwolnieni z konieczności
podpisywania umowy i opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Po podjęciu tej uchwały,
będą jednak mogli negocjować stawkę za wywóz.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zauważył, że ta uchwała pozwoli przetrwać małym
zgierskim przedsiębiorcom, co z kolei przyczyni się do zachowania miejsc pracy.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, podobnie jak radny Mięsok, że dla przedsiębiorców każdy
miesiąc lub rok jest inny, zarówno pod względem ilości produkowanych odpadów, jak
i dochodów.
Radny M. PILARSKI powiedział, że Jego zdaniem, cały system "śmieciowy" jest zły, a rząd nie
powinien narzucać go samorządom. Niestety, koszty wprowadzenia tego systemu obciążają
mieszkańców. Dlaczego wyłączać część osób z tego obowiązku - to jest nieuczciwe - zauważył.
Mieszkaniec M. KOLENDA zaprotestował "przeciwko temu, co chce uczynić przedsiębiorcom
pan radny Pilarski". Przedsiębiorca musiałby z góry zeznać, ile odpadów wyprodukuje,
a następnie za to zapłacić - wyjaśnił. Deklaracje natomiast można zmienić dopiero po 14
dniach. To wiąże się z licznymi komplikacjami - przekonywał.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/368/13 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
Pkt 8 m)
zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na
terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI. W formie autopoprawki zgłosił także zmianę w tytule i § 1, tj. po
wyrazach: "Nr XXXI/328/12" dodaje się wyrazy: "Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia
2012 r." oraz w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "dotychczasowe § 7 - 9 otrzymują
odpowiednio numerację § 4 - 6".
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 53)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 54)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)
Członek Komisji Statutowo-Prawnej RMZ B. PALMOWSKA zgłosiła następujące uwagi do
projektu:
a) w § 1 pkt 2, przed wyrazem: "Stawka" dodać wyrazy: "§ 3.",
b) w § 1 pkt 3, wyrazy: "§ 4, § 5 oraz § 6" zastąpić wyrazami: "§ 4 - 6",
c) w § 4 wyrazy: "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego" zastąpić wyrazami: "z dniem 1 lipca 2013 r."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radna E. KRZEWINA powiedziała, że radni chcieliby usłyszeć od Pani Prezydent - skąd ten
projekt i zmiana wysokości stawek?
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że obniżenie stawki wynika m. in. ze zmiany
częstotliwości odbioru odpadów (na posesjach z nieruchomościami jednorodzinnymi z 1 x tyg. na 2 x mies.). Dodała także, że ostateczna wysokość stawki uzależniona będzie od
wyniku przetargu na firmę obsługującą miasto.
Radny T. KUPIS przypomniał, że trzy miesiące temu proponował stawkę 6 zł za selektywną
zbiórkę i 12 zł za odpady nieselekcjonowane. Co stało się w ciągu tych trzech miesięcy, że
władze miasta skorygowały swoje wcześniejsze - mylne założenia? Dodał także, że
zaproponowane stawki nie zachęcają mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, iż zaproponowane stawki to 8 zł za odpady
selekcjonowane i 12 zł za nieselekcjonowane. Różnica 50 % jest motywującym czynnikiem do
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prowadzenie selektywnej zbiórki - przekonywała Pani Prezydent - świadomość społeczna
rośnie, musimy myśleć o przyszłych pokoleniach, stąd także realizacja projektu "Akcja
Segregacja" prowadzonego w szkołach.
Radny Z. SOBCZAK powiedział, że zarówno poprzednie kwoty 10 i 15 zł, oraz te 8 i 12 zł, są
wzięte "z kapelusza". Radny wyjaśnił, że przygotował własną kalkulację dot. wysokości
stawki. Zauważył, że wg firmy która wykonała audyt na zlecenia Miasta, na jednego
mieszkańca przypada ok. 400 kg śmieci. Z rozmów z prezesami spółek, które od lat zajmują
się odbiorem śmieci wynika jednak, że na mieszkańca blokowiska przypada ok. 200 kg
odpadów, a na mieszkańca zabudowy jednorodzinnej - ok. 600 kg (w związku z powstającym w wyniku spalania węgla - popiołem). "Tych wszystkich ludzi, nie bardzo można pchać do
jednego worka". W Zgierzu i w Polsce, segregacja śmieci jest na poziomie 5-7 % - czyli bardzo
znikoma. Jeżeli w ciągu kilku lat chcemy podnieść ten poziom, konieczne jest odpowiednie
zmotywowanie ludzi do takiego działania. Radny przekonywał, że stawki w wysokości 6 zł za
segregowane i 12 zł za niesegregowane odpady są w zupełności wystarczające. Radny zapytał,
jaką kwotę zyskuje Miasto przy stawce 8 zł?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że nie ma żadnego zysku. Wysokość stawki
powinna pokryć koszty związane z wywozem odpadów.
Prezes Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej M. PIERUŃ zauważył, że omawiane stawki to nie
jedyne opłaty, które mieszkańcy będą ponosić z tytułu wywozu śmieci. Spółdzielnia
mieszkaniowa ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i dbania o ich
poprawny stan sanitarny. To koszty ok. 400 000 zł. Z nowelizacji ustawy wynika, że ten
obowiązek może przejąć gmina. Regulamin czystości nie został jednak zmieniony w tym
zakresie. W chwili obecnej o właściwy stan pojemników dba firma odbierająca odpady, a co
będzie w przypadku, gdy odpady będzie odbierać gmina? - spółdzielnia będzie musiała
dezynfekować pojemniki, co wiąże się z kolejnymi kosztami.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, że miasto powinno zostać podzielone na sektory w zależności
od charakteru zabudowy: jednorodzinnej lub wielorodzinnej - dla każdego terenu powinno
się wypracować inne normy i zasady odbioru odpadów komunalnych.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że na etapie postępowania przetargowego będzie
możliwość zadbania o wykonywanie tego zadania przez firmę, która zajmie się odbieraniem
odpadów.
Radny T. KUPIS zapytał, skąd stawka w wysokości 8 zł, skoro wcześniej ustalono kwotę 10 zł?
Przecież nic się nie zmieniło. Radny po raz kolejny prosi o zmianę stawek na 6 zł i 12 zł.
Trzeba brać pod uwagę możliwości mieszkańców miasta. Bezrobocie jest wysokie,
społeczeństwo ubogie. Radny zapytał, jak będzie wyglądać proces ściągalności ewentualnych
zadłużeń z tytułu nieuiszczania opłat?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała: "szkoda że państwo (radni T. Kupis i Z. Sobczak) nie
uczestniczyliście w zespole ds. opracowania regulaminu czystości i porządku w gminie".
Dodała, że nie rozumie koncepcji podziału miasta na sektory, gdyż zarówno mieszkańcy
bloków jak i domów jednorodzinnych, produkują śmieci. Zauważyła, że dopiero po
zakończeniu przetargu ostatecznie będzie wiadomo, czy stawki nie ulegną zmianie.
Proponowana stawka powinna zabezpieczyć kwotę potrzebną na prowadzenie gospodarki
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odpadami.
Radny T. KUPIS powiedział, że bardzo chętnie uczestniczyłby w zespole opracowującym
regulaminu utrzymania czystości, ale nie został zaproszony do uczestnictwa w jego pracach.
Dodał, że pomysł podziału miasta na sektory wynika z tego, że w blokowiskach bardzo trudne
będzie prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
Radny Z. SOBCZAK wyraził opinię, że kalkulacja przedstawiona przez UMZ na kwoty 8 i 12 zł
nie jest poparta żadnymi merytorycznymi faktami. Radny powiedział, że wg jego wyliczeń
stawka może wynosić 6 i 12 zł. Dodał, że jest w stanie to udokumentować.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy w ramach opłat będą rozdawane worki?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że w ramach postępowania przetargowego
chcemy zagwarantować, aby w ramach opłaty zagwarantowana została dostawa worków.
Radna B. PALMOWSKA zapytała także, czy znany jest termin ogłoszenia przetargu oraz czy
dostępne będą ulotki informacyjne?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że prawdopodobnie przetarg zostanie ogłoszony
po Świętach Wielkanocnych. W kwestii informatorów, wraz z deklaracjami będą dostarczane
stosowne informacje.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że im stawka za selektywną zbiórkę będzie niższa, tym bardziej
zmobilizuje mieszkańców do takiej działalności. Radny wyraził wątpliwość, co do kalkulacji
odnośnie stawek 8 i 12 zł.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI przypomniał, że na początku
marca br. odbyło się spotkanie wszystkich jednostek pomocniczych na którym wypracowano
stanowisko w sprawie wysokości stawek, tj. 6 zł i 10 zł oraz 50% ulgi dla rodzin
wielodzietnych mających powyżej trójki dzieci. Dodał, że istnieje konieczność uruchomienia
w Zgierzu sortowni odpadów - wtedy stawki byłyby dużo niższe.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA zwróciła uwagę na problemy,
które będą mieli mieszkańcy blokowisk z segregacją śmieci. Nie ma możliwości ustawienia
kilku pojemników śmieci np. w kuchni czy przedpokoju. Dodatkowo, śmietniki na osiedlach są
przeznaczone na śmieci niesegregowane - wszystko wrzuca się do jednego kontenera.
Radna E. KRZEWINA przypomniała, że wg nowych przepisów, gmina musi również
przygotować plac, a także zapewnić obsługę przy zbiórce śmieci wielkogabarytowych. To
rodzi znaczne koszty - stąd pewnie kwota 8 zł.
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Prezydent I. WIECZOREK odnosząc się do wypowiedzi pani K. Kosmalskiej zauważyła,
że nawet teraz - część mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę. Na osiedlach stoją
kontenery z przeznaczeniem na papier, plastik, szkło, itp.
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Radny T. KUPIS w nawiązaniu do wszystkich głosów w dyskusji, a zwłaszcza do wypowiedzi
przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
powiedział: "składam wniosek formalny, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej, nie wiem
czy pana... radny Mięsok... tutaj też dołącza się... o wprowadzenie stawek za selektywną
zbiórkę odpadów stałych 6 zł, a za komunalne tak zwane 10 zł. Jest to wniosek formalny
Klubu".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Dziękuje bardzo. Radny Pilarski."
Radny M. PILARSKI: "Między Bogiem a prawdą to nie jest wniosek formalny, tylko jest to
wniosek zwykły. Wniosek formalny dotyczy procedury głosowania".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Oczywiście. Chciałem zapytać wnioskodawcę, jeśli
pan pozwoli..."
Radny M. PILARSKI: "Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Szanowni Państwo... My w tym
populizmie naprawdę nie powinnyśmy przesadzać. Ja rozumiem, że stawki, te które były
zaproponowane pierwotnie, mogą wydawać sie wysokie. Natomiast Pani Prezydent wyszła
naprzeciw oczekiwaniom i próbuje to rozwiązać w taki sposób, żeby te stawki obniżyć.
Natomiast, to jest to, co mówiłem poprzednio. Oprócz samego kosztu wywozu śmieci, są
jeszcze koszty wprowadzenia systemu. Niestety, z przykrością stwierdzam, że te koszty
wprowadzenia systemu zostały przeniesione na najbiedniejszych..."
Przewodniczący RMZ
procedowanie..."

J.

KOMOROWSKI:

"Panie

radny

(...)

zakończyliśmy

tamto

Radny M. PILARSKI: "...nad poprzednią uchwałą. Natomiast (głosy w tle) panie radny (...) np.
na Komisji Zdrowia, ja panu nie przerywałem, może lepiej zająć się pracą na Komisji Zdrowia
na przykład, a ja panu nie przerywałem. Natomiast, tak jak mówię no, musimy gdzieś
wypośrodkować pewne rzeczy. I pamiętajcie wszyscy państwo, że oprócz tego, że
podejmujemy trudne decyzje, odpowiadamy też za budżet tego miasta. A co będzie w
sytuacji... a co będzie w sytuacji kiedy ta... kiedy budżet się nie zepnie, z czego my dołożymy. Ja
bym prosił, ja bym, prosił, żeby pan radny Kupis zaproponował z czego zdjąć, jeżeli budżet się
nie dopnie o półtora miliona."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Dziękuję bardzo. Szanowni państwo..."
Radny A. MIĘSOK: "Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej..."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Momencik, momencik. Szanowni państwo. Za chwilę
będzie następna licytacja kto da mniej... Zastanówmy się, co czynimy. Boże wybacz im, bo nie
wiedzą co czynią."
Radny A. MIĘSOK: "Panie Przewodniczący. Radny Pilarski wprowadza w błąd. Każda
propozycja inna, niż zaproponowana przez wnioskodawcę, która skutkowałaby zmianą
stawek zaproponowanych przez Panią Prezydent musi się odbyć w formie głosowania."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Oczywiście."
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Radny A. MIĘSOK: "Zgłoszenie takiego wniosku jest, należy traktować jako wniosek
formalny."
Radny M. PILARSKI: "To jest wniosek zwykły podlegający głosowaniu, a nie formalny."
Radny A. MIĘSOK: "Nie, nie."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Wniosek jest do wnioskodawcy, czy wnioskodawca
wyraża zgodę na to?"
Radny A. MIĘSOK: "Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, to musi poddać pod głosowanie."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Tak wiem, panie radny Mięsok. Bardzo proszę...
wnioskodawca projektu."
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK: "Poddać wniosek pod głosowanie."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Czyli nie przyjmuje Pani Prezydent tego, tej
propozycji... Nie przyjmuje propozycji, która została zgłoszona przez radnego Kupisa. Bardzo
proszę panie radny Kupis jeszcze raz przytoczyć... jeżeli mógłby pan odczytać wniosek, bo
muszę go poddać pod głosowanie."
Radny T. KUPIS: "Panie Przewodniczący powtarzam treść wniosku: za selektywną zbiórkę
odpadów stałych proponujemy 6 zł, za komunalnych zbiórkę odpadów, mieszanych, tzw.
mieszanych a komunalnych 10 zł."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Dziękuję bardzo."
Radny T. KUPIS: "Dziękuję."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI: "Kto z państwa radnych... kto z państwa radnych jest
za wnioskiem złożonym przez radnego Kupisa w imieniu Klubu i... radnego Mięsoka (...)
proszę o podniesienie ręki... hasło - podnośmy ręce, ja mówiłem o podnoszeniu rąk. Osiem za,
Kto jest przeciw? Dwanaście przeciw. Wniosek upadł. Czy będą kolejne wnioski? Nie będą.
W związku że wyczerpaliśmy dyskusję na ten temat, przechodzimy do głosowania."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/369/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI/328/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z bardzo późną porą zaproponował zmianę
porządku obrad, tj.
a) przełożenie pkt 9 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im.
bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2012 na sesję w kwietniu br. (załącznik nr 56)
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W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.
b) przełożenie pkt 13 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście na sesję
w kwietniu br. (załączniki od nr 57 do nr 59)
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.
Pkt 8 n)
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz - projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI. Zgłosił autopoprawki, tj. w § 3 i § 4 po wyrazach: "zamieszkują
mieszkańcy" wykreśla się wyrazy: "oraz od właścicieli nieruchomości w których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne"; zapis § 4 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz na których
zamieszkują mieszkańcy, ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
ze złożonymi deklaracjami w wysokości opłaty
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 60)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 61)
Członek Komisji Statutowo-Prawnej RMZ B. PALMOWSKA zgłosiła następujące uwagi do
projektu:
a) uzupełnić zdanie w § 10 ust. 1, znajdujące się w załączniku do uchwały,
b) w załączniku do uchwały, w § 12 ust. 2 wykreślić literę: "o" przed podanymi
pojemnościami pojemników oraz uzupełnić brakujące spacje,
c) w załączniku do uchwały, w § 13 ust. 2 pkt 1 uzupełnić brakująca spację oraz wykreślić
literę: "i" przed wyrazem: "elektroniczny",
d) w załączniku do uchwały, w § 13 ust. 3 po wyrazie: "ust" postawić kropkę,
e) w załączniku do uchwały, w § 24 ust. 2 wykreślić jedną zbędną kropkę,
f) w załączniku do uchwały, w § 40 pkt 2 wyraz: "powodujący" zastąpić wyrazem:
"powodujących",
g) w załączniku do uchwały, w § 43 ust. 1 pkt 2, po wyrazie: "Zgierza" postawić kropkę,
a przed wyrazem: "Miasta" dodać wyraz: "Prezydenta",
h) w załączniku do uchwały, w § 44 po wyrazach: "poz. 391" dodać wyrazy: "z późn. zm.".
Komisja zaproponowała przeanalizowanie zapisu § 34 ust. 1 pkt 5, czy pozostaje w zgodności
z obowiązującym prawem?
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Prezes Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej M. PIERUŃ powiedział, że w imieniu ZSM złożył
do władz miasta pismo w sprawie zmian w Regulaminie. Proponowano m.in. zmiany w zapisie
traktującym o obowiązku wyposażania mieszkańców w worki przez gminę. Jeżeli regulamin
nie zostanie zmieniony w tym zakresie, będzie to pewnego rodzaju dyskryminacja
mieszkańców blokowisk, którzy tych darmowych worków nie dostaną. Prezes zapytał
o rozwiązanie proponowane przez Prezydenta.
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Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że Prezydent udzieli odpowiedzi pisemnej na
ww. pismo. Dodał, że uwagi zgłoszone przez ZSM zostaną uwzględnione w specyfikacji
przetargu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/370/13 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 o)

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 autopoprawkami przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 62)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 63)
Członek Komisji Statutowo-Prawnej RMZ B. PALMOWSKA zgłosiła następujące uwagi do
projektu:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "poz. 391" dodać wyrazy: "poz. 951",
b) w § 1 wierszu trzecim, po wyrazach: "Gminy Miasto Zgierz" dodać wyrazy: "(Dziennik
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 1251)" natomiast w ostatnim wierszu, po
wyrazach: "z dnia 31 stycznia 2013 r." dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego poz. 1254),
c) w metryce załącznika Nr 1 do uchwały skreślić wyrazy: "XXXII/3341/13" oraz "31 stycznia
2013 r.",
d) w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do uchwały w tabeli D.1 w 6 wierszu oraz w załączniku Nr 2
w tabeli D.3 w 6 wierszu, usunąć dwie linie łączące kratki przeznaczone do wpisania
nr PESEL i NIP,
e) w metryce załącznika Nr 1 do uchwały, wyraz: "Uchwały" napisać z małej litery.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Mieszkaniec J. NASTALCZYK zgłosił konieczne zmiany, które powinny zostać wprowadzone
w związku z podjętymi wcześniej uchwałami.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił krótką przerwę techniczną w związku
z koniecznością przeanalizowania proponowanych zmian.
Po przerwie.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI podziękował panu J. Nastalczykowi za czujność i uwagi.
Następnie zgłosił autopoprawki do projektu.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/371/13 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 8 p)
zmiany uchwały Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 64)
Członek Komisji Statutowo-Prawnej RMZ B. PALMOWSKA zgłosiła następujące uwagi do
projektu:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: "pkt" wykreślić kropkę,
b) w § 1 po numerze uchwały wykreślić wyrazy: "Rady Miasta Zgierza",
c) w § 1, po wyrazach: "Gminy Miasto Zgierz" dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 534),
d) aby pkt 1 § 1 otrzymał brzmienie: "§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "odpady niebezpieczne,
w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny;",
e) aby pkt 2 § 1 otrzymał brzmienie: "§ 5 otrzymuje brzmienie: "Właściciel nieruchomości
selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w § 4 zobowiązany jest dostarczyć
do ogólnodostępnego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
może dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru, szkła, tworzyw
sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji.",
f) wykreślić z § 1 pkt 3,
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem kolejnych
uwag i pytań, poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/372/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.
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Pkt 9
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012
Materiał stanowi załącznik nr 65 do protokołu. Do tematu wprowadziła Dyrektor MOPS
w Zgierzu E. LESIAK.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego
pkt porządku obrad.
Pkt 10
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2012 rok
Materiał stanowi załącznik nr 66 do protokołu.
W związku z brakiem 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 i 02 marca – uczestniczył w imprezach miejskich związanych ze Zgierskim Kaziukiem,
14 marca – był na przesłuchaniu w Prokuraturze Zgierskiej w związku z wnioskami Komisji
Rewizyjnej RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że wszystkie pisma, które wpłynęły na
Jego ręce, dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta Zgierza.
Poinformował także, że radny G. Maciński, z dniem 26 marca, został członkiem Klubu Radnych
Jerzego Sokoła.
Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 22 lutego 2013 r. do 20 marca 2013
r. stanowi załącznik nr 67 do protokołu.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poprosiła o podjęcie działań w sprawie kilku działek na
Osiedlu Krzywie, które są w posiadaniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Warszawie i przez to skutecznie uniemożliwiają Wydziałowi Infrastruktury UMZ
przeprowadzenie" ulicy Walecznych. Na pisma UMZ w sprawie przejęcia działek ZSP nie
odpowiada. Radna poprosiła o poruszenie tego tematu na następnym spotkaniu z OSP.
Prezydent I. WIECZOREK poprosiła o uszczegółowienie problemu. Zapewniła, że sprawa
będzie rozpatrywana.
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W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 13
Zapytania i wolne wnioski
Mieszkaniec M. KOLENDA zapytał o zaplanowane spotkanie z mieszkańcami dot. gospodarki
odpadami oraz o odpowiedź na pytania złożone na ostatniej sesji RMZ. Prosi także o formę
papierową podjętych uchwał "śmieciowych".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że uchwały zostaną udostępnione,
aczkolwiek będą one także dostępne w BIP-ie.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała o kontrolę NIK-u, o diety radnych i ich obniżenie
w związku z nieobecnością radnego na sesji RMZ. Poprosiła także o projekt Studium
uwarunkowań.
Radny Z. SOBCZAK zapytał, ile zyska Miasto podwyższając stawkę za segregowane śmieci
z 6 zł na 8 zł. Radny przedstawił wyliczenia, zaznaczając, że jeśli różnica pomiędzy stawkami
będzie zbyt niska, segregować śmieci nikomu nie będzie się opłacało.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Prezydent I. WIECZOREK złożyli życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.
Pkt 14
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXXIV sesji.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Jarosław Komorowski

Grzegorz Maciński

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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