Protokół Nr XXXVII/13
XXXVII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 czerwca 2013 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 10.00 - 19.30.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 22
- 01 (Zdzisław Sobczak)

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

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2012 r.,
c) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
w ramach Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego",
e) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu",
f) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. "Rewitalizacja ulicy Długiej - od placu Kilińskiego do ul. Dąbrowskiego (obszar
Parku Kulturowego Miasta Tkaczy)",
g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,
i) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego,
ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą,
j) zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy
Łagiewnickiej oraz terenu PKP,
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k) uchwalenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.,
l) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
m) 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,
n) zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,
o) określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Zgierza,
p) zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu,
r) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji
autobusowej linii Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gmina Zgierz - Stryków nr 3A,
s) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji
zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego.
8. Informacja na temat etapu prac nad projektem pn: "Rewitalizacja historycznego
centrum miasta Zgierza".
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXXVII sesję Rady Miasta
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, władze miasta, naczelników i innych pracowników Urzędu,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na
sesję. Przewodniczący przywitał także Proboszcza Parafii Farnej pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Zgierzu, ks. Mirosława Strożkę. Władze miasta zaprosiły Księdza
Proboszcza by podziękować Mu za wieloletnią posługę duszpasterską w Zgierzu.
Przedstawiciele władz miasta wręczyli kwiaty ks. M. Strożce. Prezydent Miasta I. WIECZOREK
powiedziała: "proszę o przyjęcie najserdeczniejszych podziękowań za 23 lata posługi
kapłańskiej w naszym mieście oraz o przyjęcie słów wdzięczności za ogrom pracy w kościele,
którym ksiądz kierował, pracę na rzecz parafii i dla dobra nas wszystkich“. Prezydent
podziękowała także za zaangażowanie księdza we wszystkie sfery życia społecznego, słowa
otuchy i wskazówki oraz wsparcie duchowe i modlitwę.
Radny Z. ZAPART zabrał głos mówiąc, że w kadencji samorządu zgierskiego w latach
1998-2002 miał przyjemność współpracować z księdzem M. Strożką. Na ręce proboszcza
złożył więc podziękowania za wiele wspólnie podjętych inicjatyw oraz wręczył, zakupiony na
jednej z aukcji charytatywnych, obraz zgierskiego plastyka, przedstawiający zgierską farę.
Obraz wisiał w domu radnego przez wiele lat.
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Ksiądz M. STROŻKA podziękował za możliwość spotkania się w tym miejscu. Powiedział,
że bardzo zżył się z miastem i czuje się Zgierzaninem. Ksiądz wspominał lata swojej posługi,
współpracy z młodzieżą oraz duszpasterstwa, które chciał uformować na płaszczyźnie
otwartej - dla każdego. Dodał, iż bliski Jego sercu jest Papież Franciszek ze względu na swoją
odwagę o mówieniu również o błędach Kościoła. Kościół powinien być włączony w życie
każdego człowieka, tak aby nikt nie czuł się odtrącony... nie jest sztuką kochać tego, kto nas
kocha, ale także tego, kto się od nas różni - zauważył. Przez swoje wypowiedzi - często
kontrowersyjne i odważne - mogłem narazić się biskupowi albo kurii - jednakże, ja należę
tylko do Boga i to Jego powinienem się bać - mówił. Ksiądz STROŻKA powiedział, że odchodzi
ze Zgierza z jak najlepszymi wrażeniami, które opisał w książce pt. "Pamiętnik zgierskiego
proboszcza". Dodał, iż pracuje nad kolejną pozycją, pt. "Moje confiteo - wyznania księdza".
Wyraził także opinię, iż standardem i obowiązkiem każdego proboszcza powinno być
zapewnienie swojemu poprzednikowi lokum w parafii dla której służył - teraz zależy to tylko
od dobrej woli. Ksiądz proboszcz wspominając dobrą współpracę ze wszystkimi
prezydentami, powiedział, że nigdy nie mieszał się w sprawy polityczne, nie wskazywał
żadnej z opcji. "W Kościele nie powinno być uprawiane politykierstwo" - dodał. Ponownie
podziękował wszystkim za lata współpracy i tolerancji dla swojej osoby. Dodał, iż w salach
parafialnych kościoła trwa wyprzedaż ok. 4 tys. książek, które proboszcz zdobywał przez te
wszystkie lata z ogromnym trudem. Na koniec życzył, aby miasto rosło i rozwijało się i żeby
kościół farny, zawsze pozostał kościołem wiodącym i patronalnym miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaprosił księdza do uczestnictwa w obradach sesji.
Ksiądz M. STROŻKA podziękował za zaproszenie, ale wyjaśnił, że ma obowiązki. Przenosi się
bowiem do domu księży-emerytów. Dodał, że teraz już wie, że popełnił jeden błąd - nie zadbał
wcześniej o mieszkanie dla siebie. "Liczyłem na to, że Kościół to jest “matka”, troszeczkę teraz
swoje zdanie zmieniłem." - powiedział.
Radny M. SENCEREK, w imieniu wszystkich radnych, podziękował księdzu za lata spędzone w
Zgierzu. Na ręce pani Prezydent złożył prośbę o zastanowienie się nad możliwością
przekazania księdzu mieszkania.
Ksiądz M. STROŻKA podziękował za inicjatywę, powiedział jednak, że w Kościele jest
dyscyplina, rygor - biskup może zrobić z księdzem wszystko. Pozostajemy w kontakcie - dodał
- jeszcze raz dziękuje wszystkim.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że konsultował z Z-cą Prezydenta B. Bączakiem
możliwość wystąpienia do biskupa o zapewnienie rezydencji księdzu M. Strożce.
W związku z wyczerpaniem pkt, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.
"Rewitalizacja ulicy Długiej - od placu Kilińskiego do ul. Dąbrowskiego (obszar Parku
Kulturowego Miasta Tkaczy)" (załącznik nr 2). Zaproponował także wprowadzenie do
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porządku obrad projektu uchwały dot. zakreślenia terenów lasów państwowych. Projekt jest
w trakcie przygotowywania. Wniosek Lasów Państwowych wpłynął w dniu sesji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI potwierdził, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki
kontaktował się w tej sprawie i prosił o podjęcie przez Radę ww. uchwały w dniu dzisiejszym.
Dodał, że gdy projekt będzie gotowy, po stosownym wniosku Prezydenta, wprowadzenie
projektu zostanie poddane pod głosowanie.
Radny Z. ZAPART, z upoważnienia Komisji Rewizyjnej RMZ, poprosił o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 7 ppkt l) projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
Zgierza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt został prowadzony.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji
W związku z brakiem uwag do protokołu Nr XXXVI/13 z XXXVI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 maja 2013 r. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego
przyjęcie:
Protokół Nr XXXVI/13 - głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radna B. PALMOWSKA zgłosiła interpelację w sprawie odmalowania pasów na przejściach dla
pieszych na terenie całego miasta (załącznik nr 3).
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN złożył interpelacje w sprawach: zamontowania lampy
oświetleniowej na ul. Rembielińskiego (załącznik nr 4) oraz utworzenia placu zabaw
w dzielnicy Rudunki (załącznik nr 5).
Radna E. KRZEWINA złożyła interpelacje w sprawach: ograniczenia tonażu na ul. Bazylijskiej
(załącznik nr 6); ustalenia odbioru segregowanych odpadów komunalnych na jeden
wyznaczony dzień miesiąca (załącznik nr 7); informacji nt. organizacji "Dni
Zgierza" (załącznik nr 8).
Radny A. MIĘSOK złożył interpelację w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji
nielegalnego wysypiska odpadów komunalnych i innych przy ul. Mała 4 (załącznik nr 9).
Radny odnosząc się do odpowiedzi na interpelację Radnej B. Świątczak dot. kosztów
utrzymania bezdomnych zwierząt, poprosił o wyjaśnienie, czym spowodowany jest wzrost
wydatków w latach 2010 – 2011 o prawie 50 % oraz o wyjaśnienie wydatkowanych kwot
w poszczególnych miesiącach w roku 2013, ponieważ podsumowanie kosztów wymienionych
w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień nie czyni sumy wymienionej na rok 2013.
Zapytał co stało się z różnicą wynikającą z wyliczenia? Radny zapytał także, na jakiej
podstawie, w kwietniu, została wypłacona na rzecz Fundacji Medor kwota 3.780,00 zł, skoro
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już w marcu decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, Fundacja Medor została zamknięta.
Radny A. MIĘSOK poprosił również o ustosunkowanie się do pkt 3 ww. odpowiedzi na
interpelację, dotyczącej legalności naniesień budowlanych na dzierżawionej od miasta
działce przy ulicy Uroczej - zapytał „czy Pani Prezydent zainteresuje się samowolą
budowlaną?”
Radny J. SOKÓŁ złożył interpelację dotyczącą prośby o udzielenie informacji, czy Spółka
MPGK w Zgierzu wydzierżawiła teren przy ul. wiosny Ludów, Spółce EkoSeriws z Kutna
(załącznik nr 10).
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła interpelację, w odniesieniu do odpowiedzi na własną
interpelacje z maja br., dot. kwot przekazywanych przez Gminę Miasto Zgierz na rzecz
Fundacji Medor
w Zgierzu (załącznik nr 11). Radna odniosła się także do odpowiedzi na
interpelację w sprawie wydatkowania z budżetu miasta kwot z przeznaczeniem na artykuły,
które Pani Prezydent umieszczała we wszystkich innych gazetach, poza ITZ. Radna wyjaśniła,
że z odpowiedzi od Pani Prezydent wynika, że nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów.
Jednak na poprzedniej sesji RMZ, Naczelnik Wydziału Promocji UMZ w odpowiedzi na
podobne pytanie, powiedział, że jeden z artykułów zamieszczony w gazecie innej niż ITZ,
kosztował ok. 1.600,00 zł. Radna, w związku z powyższym, poprosiła o wyjaśnienie tych
sprzecznych ze sobą informacji. Następnie pani B. ŚWIĄTCZAK odniosła się w odpowiedzi na
pytanie dotyczące wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Zgierz w związku ze
zwolnieniami pracowników UMZ. Na sesji padła wówczas odpowiedź, że kosztów żadnych nie
poniesiono. Jednakże, z odpowiedzi pisemnej - na interpelacje w tej sprawie – wynika,
że łączna kwota wypłacona z tytułu odszkodowań, to 42 213, 66 zł. W nawiązaniu do
powyższego radna poprosiła, aby nie wprowadzano radnych w błąd.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zwrócił się z wnioskiem
o wysypanie tłuczniem ul. Piaskowice. Następnie podziękował za wyremontowanie dwóch
przystanków na terenie osiedla oraz poprosił o ponowne zamontowanie ławki na przystanku
przy Placu Targowym.
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelację w sprawie podjęcia działań w celu umożliwienia
prowadzenia handlu drobiem na targowisku miejskim (załącznik nr 12). Radny zwrócił także
uwagę na problem z miejscami parkingowymi przy targowisku, na skrzyżowaniu
ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej, który pojawia się zwłaszcza w niedziele. Nie ma
także przejść dla pieszych, co stwarza niebezpieczeństwo przy tak natężonym ruchu - dodał.
Odczytał także interpelacje dot. ustalenia zasadności zamieszczonej na skrzyżowaniu ulic
1 Maja i Długiej, sygnalizacji świetlnej (załącznik nr 13); interwencji w GDDKiA dot. zalewania
przez wody opadowe przejścia pod wiaduktem na ul. Długiej (załącznik nr 14); dbałości
o czystość i porządek na terenach zielonych i chodnikach (załącznik nr 15); przedstawienia
informacji o działaniach podejmowanych przez służby miejskie w sprawie niedrożnych
systemów kanalizacyjnych (załącznik nr 16); prac drogowych na ul. Żeromskiego (załącznik
nr 17). Radny, odnośnie inwestycji na ul. Żeromskiego, zapytał, czy w jej skład nie wchodził
remont chodników po obu stronach ulicy. Wyjaśnił, że po jednej stronie chodnik został już
wykonany, po drugiej - prace zostały tylko rozpoczęte - czy przewiduje się kontynuowanie
prac - zapytał. Kontynuując, przedstawił kolejne interpelacje w sprawach: podjęcia działań
w celu przesunięcia znaków informujących o przystankach autobusowych do wiat
przystankowych na ul. Długiej przy ul. Sierakowskiego (załącznik nr 18); propozycji
odmalowania wiat przystankowych przez dzieci - jak przystanek przy SP Nr 1 (załącznik
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nr 19); udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakim surowcem wysypywane są ulice Ciosnowska
i Grunwaldzka (załącznik nr 20). Radny M. HILIŃSKi, w imieniu Klubu Radnych PO, złożył
interpelację dot. prośby o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Pani Prezydent wyraziła
zgodę na podpisanie i wydanie warunków zabudowy dla zakładu utylizującego odpady
niebezpieczne na terenie Zgierza (załącznik nr 21), przez Prezydenta Bączaka.
Radny M. FORFECKI zwrócił się z prośbą o podanie ceny jednostkowej jednego kilometra
bądź 1m² (w zależności od zapisów specyfikacji) za wykonanie usługi polegającej na
„pługowaniu” podczas opadów śniegu oraz ceny za równanie nawierzchni gruntowych na
terenie miasta, a także podanie kwot jakie były wymieniane w specyfikacjach przetargowych;
o podanie adresu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych;
o zwrócenie uwagi Spółce zajmującej się utrzymaniem czystości na drogach gminnych, aby
zmieciony piach nie był usypywany na środku skrzyżowań; oraz o przekazanie obecnemu
zarządcy drogi - powiatowi - sprawy zalewania posesji na ul. Kasprowicza, znajdujących się
przy przystanku autobusowym.
Radny M. GAJDA poprosił o naprawę chodnika przy skrzyżowania ulic Parzęczewskiej
i Gałczyńskiego.
Radny A. FRACH odczytał zapytania skierowane do Prezydenta Miasta dot. darowizn, które
Spółka WodKan Zgierz przekazała w roku 2012 r. (załącznik nr 22)
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poprosiła o uzupełnienie informacji dot. częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych, znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zgierza. Zasugerowała także, by jednostki pomocnicze miasta Zgierza otrzymały, w formie
plakatu, informację o podziale miasta na sektory.
Przewodnicząca Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA zwróciła się do
Prezydenta Miasta z prośbą o wysypanie tłuczniem oraz wyrównanie ul. Lipowej, a także
o zainstalowanie spowalniaczy na ul. Zagajnikowej (załącznik nr 23).
Radna B. PALMOWSKA zapytała, ile kosztuje utrzymanie Straży Miejskiej, w przeliczeniu na
jednego mieszkańca miasta?
Radny M. HILIŃSKI zaproponował, aby Rada Miasta uczciła chwilą ciszy pamięć o zmarłym
M. Szubielaku - wieloletnim pracowniku Spółki Wod-Kan w Zgierzu.
Radni uczcili minutą ciszy pamięć o Dyrektorze Wod-Kan M. Szubielaku. Następnie
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. Niechciał zapytała, czy prawdą jest, że zgierscy Romowie zwrócili się do Pani
Prezydent z prośbą o pozwolenie na zorganizowanie festiwalu na terenie miasta i otrzymali
odpowiedź odmowną. Zapytała również, czy na targowisku znajdującym się przy
ul. Aleksandrowskiej - ul. Miroszewskiej w Zgierzu, nie można handlować „bitym” drobiem?
W imieniu mieszkańców ul. Łódzkiej 23, zapytała także, czy dach budynku zostanie
wyremontowany?
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Mieszkaniec S. JANISZEWSKI odczytał zapytania skierowane do Pani Prezydent Miasta
Zgierza:
"Proszę o udzielenie mi na piśmie odpowiedzi na poniższe pytania:
W związku z wprowadzeniem, na wniosek KM PSL w Zgierzu, do porządku obrad sesji RM
Zgierza w - sierpniu 2013 roku informacji nt.
Stanu ochrony środowiska na terenie dawnych zakładów ZPB "Boruta" w Zgierzu, w tym
przedstawienie informacji co do:
a) funkcjonowania nowych zakładów powstałych w latach 2004 - 2012 i przestrzegania przez
nie udzielonych zezwoleń w zakresie wykonywanej działalności, w tym m.in. w stosunku do
jakich zakładów i z jakiego powodu były wystąpienia organów kontrolnych
b) stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i „za Bzurą”, w tym m. in.
kto jest ich właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do stanu gleby i wód
na terenie oddziaływania tych składowisk.
Proszę o udzielenie informacji: czy w przedmiocie ww. spraw, Urząd Miasta Zgierza,
w obecnej kadencji, zbierał takie dane sam czy też otrzymywał je tylko z zewnątrz, jakie były
to informacje, kto je przysyłał i czy były one przekazywane radnym Rady Miasta Zgierza, jeżeli
tak to kiedy, a jeżeli nie to dlaczego?
Kto będzie zaproszony na sesję RM, co do tych tematów, czy będą zaproszeni właściciele firm,
w stosunku do których były wystąpienia pokontrolne, czy będą zaproszeni właściciele lub
likwidatorzy obu ww. składowisk, czy będzie zaproszony Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Łodzi, a jeżeli tak to czy nie powinna Pani rozważyć odpowiednio
wcześniej, przed sesją, zażądanie stosownych materiałów tak, aby mogły się z nimi zapoznać
komisje RM Zgierza przed sesją?
Wiadomości, które już posiadam w tych sprawach, a które mogę już dziś powiedzieć, że są
szokujące, zmuszają mnie do takich pytań i sugestii.
W związku z wprowadzeniem do porządku sesji Rady Miasta Zgierza w X 2013 roku
Uchwalenie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Zgierz”, proszę o udzielenie
informacji: czy już zlecono opracowanie tego dokumentu, komu, jaka była forma zlecenia, jaki
jest ustalony termin wykonania?
Proszę jednocześnie o przedstawienie harmonogramu, co do planowanych czynności
i terminów związanych z przygotowaniem tej uchwały, na X 2013 roku.
W związku z tym, że prawdopodobnie już niedługo inwestor BIO EKO Tech
wystąpi o wydanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, pozwolenia na budowę „zakładu
termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii wraz z infrastrukturą” na
terenie działki 230/1 na ul. Andrzeja Struga 26 w Zgierzu, na terenach dawnych zakładów
Boruta w Zgierzu, koniecznym jest ostateczne wyjaśnienie kilku spraw, które związane są
z wydanymi przez Prezydenta Miasta Zgierza decyzjami umożliwiającymi to postępowanie
w zakresie pozwolenia na budowę. Pani Prezydent, pytam więc:
1) jeżeli przyznaje Pani w piśmie z dnia 10.06.2013 roku, że znała Pani takie dokumenty jak:
a) „Opracowanie ekofizjograficzne” dla terenów po byłych zakładach Boruta w Zgierzu,
opracowanie z 2005 roku, wykonanego na zlecenie miasta Zgierza
b) jak i na jego podstawie opracowaną, „Prognozę Oddziaływania na środowisko” ustaleń
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów
przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów Boruta SA w Zgierzu z 2007 też na zlecenie Miasta, i zapoznanie szczegółowe z nimi miało miejsce na skutek złożonych
wniosków przez Bio Eko Tech, to musiała Pani wtedy już wiedzieć, ze wynika z nich, że na tym
terenie „nie dopuszcza się nowych inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko
wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko”.
Dlaczego więc, z chwilą złożenia wniosku przez inwestora z dnia 20 stycznia 2011 roku
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o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia i zawartego w tym
piśmie, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 3 X 2008 roku o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, wniosku o ustalenie zakresu raportu oddziaływania na
środowisko, nie zleciła Pani wzięcie pod uwagę w tym raporcie, wykonywanym na zlecenie
inwestora, danych co do wód podziemnych, na tym terenie, które to dane wynikają z ww.
opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko
2) Dlaczego przyjęła Pani bez uwag „Raport oddziaływania na środowisko” dla ww.
projektowanej inwestycji, sporządzony w czerwcu 2011 roku?
W raporcie tym nie ma żadnych rozważań i badań co do wód podziemnych…, jak więc można
było „przypuścić” tak istotny brak, ważny dla decyzji w świetle ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.III.2013 roku, która nakazuje, ze przy braku
planu zagospodarowania przestrzennego, a tak jest w tym przypadku dla tego terenu, bierze
się pod uwagę „wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowanie wodami”.
3) Co było powodem, że nie zauważyła Pani sprzeczności wniosków zawartych
w opracowaniu ekofizjograficznym i prognozy oddziaływania na środowisko dla tego terenu,
które to dokumenty zleciło do wykonania miasto Zgierz i za nie zapłaciło, z raportem
wykonanym na zlecenie inwestora z VI 2011 roku?
Przecież z dokumentów wykonanych na zlecenie miasta wynika, że nie dopuszcza się tam
takiej nowej inwestycji, a z raportu wykonanego na zlecenie inwestora stwierdza się na karcie
32, że „lokalizacja ta stanowi zaletę ze względu na małą uciążliwość dla środowiska jak i dla
ludzi”.
4) Na jakiej podstawie zawarte zostało, w uzasadnieniu decyzji z 5.12.2011 roku, wydanej
przez Panią, o wyrażeniu zgody na realizację ww. inwestycji, stwierdzenie, że inwestycja
będzie na terenie, gdzie jest „znaczna głębokość wód gruntowych”?
Nie wynika to w żadnym razie z raportu sporządzonego przez inwestora (VI 2011 r.) A z kolei
jest ono absolutnie sprzeczne z danymi, co do wód podziemnych, wynikającymi
z opracowania ekofizjograficznego. W opracowaniu ekofizjograficznym podniesiono m.in.
„liczne spękania i wychodnie warstw wodonośnych powodują, że w tej strefie istnieje bardzo
małe zabezpieczenie wód podziemnych przed infiltracją. Warstwy izolacyjne mają niewielką
miąższość lub tylko częściowo pokrywają wychodnie warstw wodonośnych”.
5/ Kiedy po raz pierwszy dowiedziała się Pani, ze w projektowanej instalacji nie będzie
można spalić odpadów komunalnych jak i osadów z lagun miejskiej oczyszczalni ścieków:
- czy to było z chwilą podjęcia rozmów z inwestorem, kiedy?
- czy też wynikało z dokumentów, jeżeli tak to jakich, z jakiego okresu?
Po uzyskaniu odpowiedzi w tej sprawie, zastrzegam sobie dalsze pytania skierowane do Pani.
Informuję jednocześnie Panią, że otrzymałem po moim wystąpieniu pisemnym
z dnia 29.III.2013 roku, do Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Krzysztofa Wójcika, jego odpowiedź, że sformułowanie zawarte w jego piśmie z dnia 21.III.
2013 roku, że „posługiwanie się nim - czyli opracowaniem ekofizjograficznym – uwaga S.J. dla potrzeb współczesnych ocen wydaje się nietrafione”, odnosi się jedynie do danych
z zakresu stanu środowiska.
Natomiast Pan Dyrektor WIOŚ podniósł jednoznacznie, że: „nie znam żadnych
dokumentów formułujących odmienne wnioski od opracowania ekofizjograficznego”.
Stwierdzam, że była to z Pani strony próba, powołując się na pismo z dnia 21.III.2013 roku,
dezawuowania opracowania.
Nie udała się więc kolejna próba „wyeliminowania” z obiegu tego ważnego
dokumentu." Pan S. JANISZEWSKI poprosił, aby zapytania w wersji papierowej stanowiły
załącznik do protokołu z sesji (załącznik nr 24).
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że tak też się stanie. Następnie przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 6
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Prezes Spółki MPGK W. STANKOWSKI, w odpowiedzi za zapytanie radnego J. Sokoła wyjaśnił,
że MPGK w Zgierzu nie wydzierżawia Spółce Eko-Serwis z Kutna terenu, tylko wynajmuje
wolną powierzchnię biurową, socjalną i plac na stacjonowanie samochodów, co daje spółce
miejskiej wymierną korzyść. Również dzięki takiej współpracy, w kutnowskiej spółce, miejsce
pracy znalazło ponad 40 osób.
Radny J. SOKÓŁ poprosił o podanie warunków zawarcia umowy.
Prezes W. STANKOWSKI powtórzył, że jest to umowa najmu powierzchni biurowej,
pomieszczeń socjalnych i powierzchni placu na stacjonowanie pustych śmieciarek. Nie będzie
przeładunku - dodał.
Radny J. SOKÓŁ zapytał na jak długo zawarto umowę?
Prezes W. STANKOWSKI powiedział, że umowa zawarta jest do końca 2014 roku.
Zastępca Prezydenta B. BĄCZAK, w odpowiedzi na interpelacje radnego M. Hilińskiego,
wyjaśnił, że przystanki autobusowe są remontowane na bieżąco, m. in. dzięki współpracy
z osadzonymi. Odnośnie targowiska przy ul. Aleksandrowskiej i handlu ptactwem, wyjaśnił,
że taki handel jest dozwolony. Zabrania się tylko handlu „bitym” drobiem, ze względu na brak
zgody lekarza weterynarii oraz sanepidu. Z-ca Prezydenta dodał, w odpowiedzi na
interpelacje Klubu Radnych PO, dot. podpisania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
przy ul. Struga 24, udzielił już wyczerpujących wyjaśnień. Dodał, że mimo chwilami
odmiennego, niż radni, zdania, nie kierował się negatywnym nastawieniem do członków
Platformy Obywatelskiej.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK, odnośnie wystąpienia radnej B. Świątczak i tematu
zamieszczania artykułów w gazetach ukazujących się na terenie naszego miasta, wyjaśniła,
że nia miała zamiaru wprowadzać nikogo w błąd. Artykuł pn. "Okiem Prezydenta" został
zamieszczony przez redakcję gazety grzecznościowo - dodała. Prawem redakcji jest także to,
że mogą prosić autora o kolejne teksty. Podkreśliła, że z budżetu miasta, na autorskie
artykuły, nie są wydatkowane żadne kwoty. Pani Prezydent dodała, że na informacje dla
mieszkańców (pochodzące z różnych wydziałów UMZ) zamieszczone w innych
wydawnictwach niż ITZ, została wydatkowana kwota 1600 zł. Mieszkance Z. Niechciał
odpowiedziała, że ani do Niej, ani do Z-ców Prezydenta, ani też do Wydziału Promocji Miasta
nie zgłosił się nikt, w sprawie organizacji festiwalu romskiego. Nawiązując także do
interpelacji Klubu Radnych PO, powiedziała, że Z-ca Prezydenta B. Bączak, "sam potrafi
podejmować decyzje... jest osobą merytoryczną, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje...
i nie przypominam sobie nawet sytuacji, kiedy leżałam na szpitalnym łóżku, żeby przyjeżdżał
do mnie i pytał mnie o wyrażenie zgody, bądź nie."
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Zastępca Prezydenta P. STANISZEWSKI, odpowiadając na pytanie radnej E. Krzewinie,
dotyczące ograniczenia tonażu na ulicy Bazylijskiej powiedział, że władze miasta przyjrzą się
tej sprawie. W kwestii negocjacji terminów odbierania odpadów wyjaśnił, że są w stałym
kontakcie z firmą obsługującą miasto i prawdopodobnie nastąpi weryfikacja harmonogramu.
Radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej odpowiedział, iż strona internetowa UMZ jest
monitorowana i w przypadku konieczności, również modyfikowana. Przewodniczącemu
M. Wolskiemu, odnośnie wysypania tłuczniem ul. Piaskowice oraz mostu na Osiedlu
Piaskowice-Aniołów, wytłumaczył, że temat jest brany pod uwagę i w miare możliwości, będą
podejmowane odpowiednie kroki. Radnemu M. Hilińskimu, na pytanie dot. mostu na
ul. Długiej i kwestii organizacji ruchu, wyjaśnił, że sam przejazd pozostaje w gestii GDDKiA
i już niejednokrotnie problem był zgłaszany. Radnemu M. Forfeckiemu, w kwestii zbiórki
odpadów wielkogabarytowych, odpowiedział, że przygotowywane są ulotki informacyjne.
Punkt będzie znajdował się przy ul. Barlickiego 3a w Zgierzu. Temat zalewania ulicy
Kasprowicza oraz chodnika przy ul. Parzęczewskiej, zostanie przekazany Starostwu
Powiatowemu. Odpowiedzi będą udzielone w formie pisemnej - dodał na końcu.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK dodał, iż ławka na przystanku przy targowisku miejskim, od
wczoraj, jest ponownie zamontowana.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu PO, poprosiła o 10 minut przerwy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przed ogłoszeniem przerwy udzielił głosu mieszkance
Zgierza.
Mieszkanka Zgierza Pani RYCHEL zwróciła uwagę, że w czasie ulewnych deszczy, droga
krajowa jest notorycznie zalewana. Powiedziała, że rowy odprowadzające wodę nie są
czyszczone, wynikiem czego pobliskie nieruchomości są podtapiane.
Zastępca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, iż rów przy ulicy Długiej należy do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do tej instytucji należy jego oczyszczenie.
Dodał, iż podczas ostatnich ulew, mimo, iż nie należy to do obowiązków miasta, rowy były
zabezpieczane przez służby miejskie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 10 minut przerwy na wniosek Klubu Radnych
PO.
Pkt 7
Podjęcie uchwal w sprawach:
Pkt 7a
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 r.
Głos zabrała Prezydent miasta Zgierza I. WIECZOREK, zwracając uwagę na poszczególne
aspekty wykonania budżetu w roku 2012. Wykonanie sięgnęło 96%. Wyjaśniła, że niższe od
planowanych okazały się wpływy z czynszów, dzierżawy i najmów, podatków od osób
prawnych i w niewielkim stopniu od osób fizycznych, opłata skarbowa za czynności cywilnoprawne jak również czesne z przedszkoli - na które urząd nie ma wpływu. Niższe były także
dochody z Miejskich Usług Komunikacyjnych. Miasto nie otrzymało także, z Ministerstwa
Finansów, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, na kwotę prawie
1,4 mln zł. Zauważyła, że zadłużenie z początku roku 2012, które wynosiło prawie 5p mln zł –
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zmniejszyło się do ok. 50 mln. Z budżetu przeznaczano najwięcej środków na oświatę
i wychowanie - ponad 34%, pomoc społeczną - ponad 16%, utrzymanie dróg i dopłatę do
MUK-u- ponad 14%, na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego - ponad 8%. Wśród
kontynuowanych zadań, wymienić należy budowę ul. Witosa, ul. Żytniej, ul. Zbożowej,
odwodnienie ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi. Zadaniem, które przyciągało uwagę
mieszkańców, była budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 12, na co, w 2012, wydatkowano
prawie 3 mln zł. W 2012 roku podpisano także umowę na realizację Rewitalizacji
Historycznego Centrum Miasta (całość – 10 mln, dofinansowanie z UE - ponad 7 mln zł) wykonano już prace konserwatorskie z Muzeum Miasta Zgierza. Z Europejskiego Funduszu
Społecznego, do Miasta wpłynęły środki w wysokości ponad 800 tys. zł m. in. na realizacje
zadania pn. wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wsparcie z Unii
otrzymało także zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej “Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny”. W minionym roku, Miasto realizowało zadania, do których
jest zobowiązane przez ustawę o samorządzie gminnym (utrzymanie szkół i przedszkoli na
terenie miasta, ochrona zdrowia - remonty w poszczególnych przechodniach i w żłobku
miejskim, realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, pomoc
społeczna - koszty funkcjonowania MOPS-u, DPS-u, świadczenia rodzinne, zasiłki celowe,
dodatki mieszkaniowe, kultura i sport). Pani Prezydent podziękowała jednostkom
pomocniczym za aktywność i zaangażowanie w działanie na rzecz lokalnych społeczności. Na
koniec podkreśliła, że budżet zrealizowany został zgodnie z budżetem uchwalonym oraz
pozostawał w zgodzie ze wszystkimi bieżącymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
Poinformowała także, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Następnie
poprosiła o przyjecie sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART wyjaśnił, że Komisja zapoznała się
zarówno ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2012, jak i ze
sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Zgierza rok 2012 - sposób ich wykonania
uwzględniła we wniosku o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał Uchwałę Nr I/100/2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2013 w sprawie opinii
o sprawozdaniu Prezydenta miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2012 rok (zał. nr 25).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
Komisja zwróciła uwagę, iż tytuł załącznika nie jest zgodny z tytułem uchwały oraz z treścią
§ 1. Ponadto Komisja zaproponowała, aby w § 1 wyraz „na” zastąpić wyrazem „za”, a załącznik
oznaczyć jako:
Załącznik do uchwały Nr ….........................
Rady Miasta Zgierza z dnia …............ 2013 r.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny M. GAJDA zapytał o ilośc środków przeznaczonych na remonty w Szkole Podstawowej
Nr 1. Radny dodał, iż rodzice uczniów tejże szkoły skarżąc się na zły stan pomieszczeń,
zadeklarowali pomoc przy odmalowaniu klas, pod warunkiem zwrotu przez gminę,
przynajmniej części kosztów.
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Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że szczegółowe informacje dot. wydatków na remonty
przeprowadzone w placówkach oświatowych otrzymała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji RMZ. Dodała, że do Wydziału Oświaty UMZ nie trafiły żadne pisma, w których
dyrekcja wskazywałaby na potrzebę przekazania dodatkowych środków.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/393/13 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 r.
Pkt 7b
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2012 r. - projekt
uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
Komisja zwróciła uwagę, iż tytuł załącznika nie jest zgodny z tytułem uchwały oraz z treścią
§ 1, ponadto zaproponowała aby w § 1 wyraz „na” zastąpić wyrazem „za”, a załącznik
oznaczyć treścią:
Załącznik do uchwały Nr ….........................
Rady Miasta Zgierza z dnia …............ 2013 r.;
następnie, w załączniku do uchwały, przy ustawie o rachunkowości zamiast wyrazów
„z 2009 r. Nr 152, poz. 1223” wpisać wyrazy „z 2013 r. poz. 330”, oraz w załączniku do
uchwały po wyrazach „Główny Urząd Statystyczny” wyraz „oddział” napisać wielką literą.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/394/13 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2012 r.
Pkt 7 c)
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza - projekt uchwały,
w imieniu Komisji Rewizyjnej RMZ, przedstawił Przewodniczący KR RMZ Z. ZAPART.
Powiedział, iż Komisja - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zgierza
z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2012, sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto
Zgierz za rok 2012, uchwałą Nr 1/100/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie opinii o ww. sprawozdaniu oraz
informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz, a także po uzyskaniu opinii
merytorycznych komisji Rady Miasta Zgierza - na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2013 roku
wydała opinię pozytywną oraz podjęła wniosek nr 40 w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Zgierza z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2012. Regionalna Izba
Obrachunkowa w Łodzi, uchwałą Nr I/122/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2013 roku, nie zgłosiła zastrzeżeń do ww. wniosku
Komisji Rewizyjnej RMZ. Na tej podstawie, przygotowany i zgłoszony do porządku obrad
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XXXVII sesji RMZ został projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Zgierza.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK odnosząc się do opinii RIO, która podała, iż skutki umorzenia
zaległości i rozłożeń na raty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP, czyli rocznym
sprawozdaniem z wykonania dochodów podatkowych wynoszą 13 251, 50 zł, wyjaśniła, że są
to należności główne, natomiast Komisja Rewizyjna RMZ wykazała kwotę 104 697,74 zł, jaka
wynika ze sprawozdania RB27S czyli rocznego sprawozdania z wykonania planów dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Kwoty te różnią się o wysokość odsetek od
udzielonych ulg i umorzeń oraz rozłożeń na raty, jak również różnią się o kwotę 72 429,22 zł
dotyczącą umorzeń i rozłożeń na raty od spadków i darowizn. Obie kwoty, wykazane zarówno
w sprawozdaniu Rb-PDP, jak i RB27 są prawidłowe, tylko jedna dotyczy należności głównej,
a druga kwota jest podana wraz z odsetkami.
Wniosek nr 40 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza z dnia 05 czerwca 2013 r. o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza z tytułu wykonania budżetu miasta Zgierza za rok
2012, stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Uchwała Nr I/122/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2012 rok, stanowi załącznik nr 27
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radna B. ŚWIĄTCZAK przedstawiła stanowisko Klubu Radnych PO. Zauważyła,
że sprawozdania finansowe przedstawione przez Prezydenta zostały zaopiniowane
pozytywnie przez Komisję Rewizyjną RMZ oraz RIO w Łodzi, wobec czego wnioskować należy
iż środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie z przepisami. Ale czy to wystarczy? pytała. Przychody Miasta się kurczą, co niestety "nie idzie w parze" z oszczędnościami wskazywała w oświadczeniu radna. Co roku powtarza się sytuacja z niedoszacowaniem
wydatków w działach: oświata i wychowanie, drogi publiczne, oświetlenie ulic, placów i dróg.
Powtarza się również sytuacja z planowanymi wydatkami majątkowymi - mieszkańcom
obiecuje się ukończenie inwestycji, takich jak budowa ul. Zawiszy, czy ul. Witosa, nowe
parkingi, a w trakcie roku te plany się koryguje, wykonanie zadań przesuwa na kolejny okres.
W mieście brakuje przejrzystego planowania wydatków budżetowych. Po raz kolejny
uwidacznia się brak reformy wydatków publicznych miasta, które skutkuje brakiem wizji
rozwoju miasta, brakiem nowych inwestycji, które przyczyniłyby się do powstania nowych
miejsc pracy. To wszystko składa się na fakt, że miasto nie zachęca do osiedlania się tu
nowych obywateli - zauważyła. W związku z powyższym Klub Radnych PO jest przeciwny
udzieleniu absolutorium Prezydent Iwonie Wieczorek - powiedziała radna podsumowując
wystąpienie.
Radny A. MIĘSOK odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, powiedział,
w zakresie księgowym został on wykonany prawidłowo, stąd wyrazy uznania dla pracy
Skarbnika Miasta. Radny zwrócił jednak uwagę na wydatki Miasta – które wyglądają jak
działania “szalonej gospodyni, mistrzyni zamieszania”. Cała energia skierowana została na
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piar i autokreację. Brak tu pomysłów na rozwój Zgierza - przekonywał. Miasto jest
nieprzyjazne dla inwestorów. Mieszkańcy są coraz biedniejsi, a mimo to, "funduje" się im
"podwyżkę za podwyżką". Wydatki budżetu określają priorytety tej władzy - zauważył radny.
Na promocję miasta wydano w ubiegłym roku ponad 500.000 zł, na plany zagospodarowania
przestrzennego tylko 50.000 zł. Prezydent Iwona Wieczorek inwestuje w siebie, promuje się
w mediach, rozdaje gadżety, gdy tymczasem MZPR ma problem z funkcjonowaniem Poradni
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a miejski żłobek wymaga remontu. Radny
wskazał, iż nadwyżka budżetowa wskazuje tylko na nieprawidłowości planistyczne.
Prezydent lekko traktuje budżet – przykładem są kwoty na odszkodowania i ugody zawarte
przed sądem dla pracowników, którzy zostali zwolnieni z UMZ i jednostek podległych Miastu.
To że Prezydent Iwona Wieczorek nie posiada kwalifikacji do zrządzania publicznymi
pieniędzmi, nikogo już nie dziwi - dodał. Zadłużenie miasta oscyluje nadal w okolicach 50 mln
zł, zmienia się tylko jego wskaźnik wynikający z dochodów. Na koniec radny podkreślił,
że ocena celowości i gospodarności wydatków Prezydenta należy do Rady Miasta. Dodał,
że będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium Prezydent I. Wieczorek za wykonanie
budżetu za 2012 rok.
Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, powiedział że pod kątem prawnym
nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu. Jednak w zakresie realizacji wydatków
majątkowych czy inwestycji w mieście, działania władzy są niewystarczające. Miasto nie jest
przyjazne dla inwestorów. Zbyt duże kwoty wydaje się na piar. Istotna dla Klubu sprawa to
także wydanie warunków zabudowy na spalarnię odpadów i otworzenie ścieżki inwestycyjnej
dla tej budowy - dodał. I trzecia kwestia, którą Klub podnosi, to zasiadanie Pani Prezydent
w radach nadzorczych spółek z udziałem miasta – jest to niewłaściwe, "są to przekroczenia
wynikające z chęci uzyskania środków finansowych" - przekonywał radny. Na koniec dodał,
że Klub długo obradował nad tematem udzielenia absolutorium, każdy radny będzie głosował
zgodnie ze swoim sumieniem - nie ma dyscypliny głosowania.
Radny M. SENCEREK, Przewodniczący Klubu Radnych PiS, nawiązał do wypowiedzi radnego
Z. Zaparta, zwracając uwagę, iż udzielenie absolutorium Prezydentowi winno zależeć od
oceny sprawozdania nie tylko pod kątem zgodności w zakresie księgowym, ale także
merytorycznym. W Klubie nie obowiązuje dyscyplina głosowania, każdy ma prawo do
własnego zdania.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu A. ŁASZCZEWSKI odniósł się do
sprawozdania pod kątem kosztów funkcjonowania administracji w Zgierzu, które w
porównaniu do innych jednostek samorządu terytorialnego, są wysokie. Przy omawianiu
sprawozdania za rok 2012, można mówić o pewnej obniżce kosztów funkcjonowania, ale
należy pamiętać, iż ze struktur UMZ zniknął jeden z wydziałów. Następnie zauważył, że
w sprawozdaniu ukrywa się pewne koszty, pod takimi zadaniami jak: wydatki bezosobowe,
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Dodatkowo, wydatki na funkcjonowanie telefonii
komórkowej, stacjonarnej i usług internetowych, księguje się teraz w kosztach informatyki,
a nie administracji. Nie widać działań prowadzących do osiągnięcia oszczędności - zauważył.
Ponownie podkreślił, że w porównaniu z innymi jednostkami samorządowymi, zgierska
administracja jest droga. Np. Rada Miasta Zgierza w porównaniu do Rady Gminy Pabianic jest
droższa o ponad 130.000 zł. Na funkcjonowanie urzędu w Zgierzu wydano ponad 11,5 mln zł,
w Pabianicach 10,9 mln, w Tomaszowie 12 mln zł, w Mielcu tylko 8,5 mln. Ponadto,
na promocję wydano u nas 569.000 zł, gdy tymczasem w Pabianicach 122.000 zł,
a w Tomaszowie Mazowieckim 490.00 zł. Na koniec swojego wystąpienia wyjaśnił, że jest za
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udzieleniem absolutorium Prezydentowi, ale należy zwrócić uwagę na wysokie koszty
funkcjonowania administracji w odniesieniu do rosnącej liczby interpelacji, skarg i zażaleń,
co świadczyć może o jakości i poziomie wykonywanych usług ze strony urzędu na rzecz
mieszkańców.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, zasugerował, aby
sprawdzić, czy np. w Pabianicach funkcjonują rady osiedli, na które w Zgierzu wydajemy
rocznie 141.000 zł.
Radny J. SOKÓŁ w imieniu Klubu poprosił o przerwę w obradach.
Radny S. SKUPIŃSKI, odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2012,
zauważył, że znaczna część środków przeznaczona została na oświatę. Warto zauważyć,
że ukończona została inwestycja budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 12, która służy nie
tylko uczniom, ale i pozostałym mieszkańcom Zgierza. Pani Prezydent – widzimy Pani
starania, widzimy co robi Pani dla miasta - kontynuował radny. Następnie nawiązując do
opłakanego stanu dróg w mieście, zwrócił się do Pani Prezydent, jako "gospodyni naszego
miasta", aby poczynić odpowiednie kroki ku większym oszczędnościom i przeznaczyć je na
naprawę nawierzchni ulic. Na koniec zauważył, że zarówno Komisja Rewizyjna jak i RIO w
Łodzi pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie i w związku z tym - "ja również udzielę pani
absolutorium" - dodał.
Radna B. PALMOWSKA powiedziała, że poczuła się urażona wypowiedzią Z-cy Prezydenta
o jednostkach pomocniczych miasta. Proszę zwrócić uwagę na budżety Rad Osiedli i działania,
które podejmowane są na rzecz mieszkańców - zwróciła się do B. Bączaka.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że popiera działania Rad Osiedli, odniósł się jedynie do
analizy finansowej, w której porównuje się Zgierz z Pabianicami, w których jednostki nie
funkcjonują. Rady Osiedli czynią wiele dobrego dla społeczności lokalnych, pomagają
w zarządzaniu miastem. "Przepraszam, jeżeli zostałem tak odebrany" - tłumaczył - "jestem za
tym, aby jednostki działały jeszcze prężniej".
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI na wniosek Klubu Radnych Jerzego Sokoła ogłosił
przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej RMZ, a tym samym, podjęcie ww. projektu
uchwały. Przypomniał także, że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
udzielenie absolutorium, następuje w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 6, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/395/13 w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI pogratulował Prezydent I. Wieczorek.
Pani Prezydent I. WIECZOREK podziękowała radnym za udzielenie absolutorium.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z wpłynięciem projektu uchwały
w sprawie zaopiniowania wniosku lasów państwowych nadleśnictwa Grotniki z dnia
24.06.2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznanie lasów ochronnych właściwości Skarbu
państwa w zarządzie Lasów Państwowych nadleśnictwa Grotniki, zaproponował
wprowadzenie ww. projektu pod obrady rady. Poinformował, iż następnie ogłosi przerwę
obiadową, podczas której odbędą się także dodatkowe posiedzenia komisji, zwołane w celu
wydania opinii do projektu.
Radny M. HILIŃSKI zabrał głos w kwestii formalnej. Zwrócił uwagę, iż podczas głosowania
nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
błędnie przeliczono głosy przeciwne. Przeciwnych było siedmiu radnych. Poprosił
o zweryfikowanie tego faktu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że głosowanie zostało zakończone.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że przeciw głosował on oraz radni Klubu PO, czyli siedem osób.
Do protokołu podano, iż głosów było sześć. Ponieważ jest to istotna informacja, radny zgłosił
wniosek o reasumpcje głosowania.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Mięsoka
o reasumpcję głosowania.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 3, wstrzym. - 3, wniosek podjęto.
Następnie, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku
Komisji Rewizyjnej RMZ, a tym samym, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Zgierza.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/395/13 w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
Prezydent I. WIECZOREK po raz kolejny podziękowała radnym za udzielenie absolutorium.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę obiadową do godz. 14.40.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Grotniki z dnia 24.06.2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznanie lasów ochronnych własności
Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.
W głosowaniu: za - 16, przeciw - 2, wstrzym. - 3, projekt został wprowadzony.
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Pkt 7d
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
w ramach Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego" - projekt omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o wyjaśnienie przyczyny zmiany w załączniku
projektu.
Przedstawiciel Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ R. KAFTAN
wyjaśnił, że nie zmienia się kwota dofinansowania, zmianie uległ tylko podział środków na
konkretne lata.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/396/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu w ramach
Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego".
Pkt 7e
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu" - projekt
uchwały wraz z autopoprawką omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 32)
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy znany jest termin realizacji projektu?
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK wyjaśniła, iż wg zapisów uchwały - termin realizacji
projektu to rok 2013 i 2014. W związku z tym, że Miasto jest w posiadaniu pełnej
dokumentacji, prace będą mogły rozpocząć się wiosną przyszłego roku - dodała.
Radny M. HILIŃSKI zapytała, czy środki z budżetu miasta zostały zabezpieczone?
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że dopiero po złożeniu wniosku, będzie wiadomo, jakiej
wysokości będzie dofinansowanie i jakie środki będzie musiało wyłożyć Miasto.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/397/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu".
Pkt 7f
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego - projekt uchwały wraz z trzema autopoprawkami omówiła
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
"Komisja w załączniku nr 2 do projektu uchwały w tabeli dotyczącej “Zadania realizowane na
podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego” zwraca uwagę,
iż nie są widoczne pełne nazwy kolumn."
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki. Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła,
że niepełne nazwy to błąd programu. Następnie odczytała prawidłową treść.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o przyczynę wprowadzenia zmian przy zadaniach: budowa
kanalizacji w ulicy Witosa (zmniejszenie kwoty o 1,7 mln zł); oraz budowa ul. Żytniej.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że nie ma obaw co do dalszej realizacji zadań. Zmiany
w budżecie związane są z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu.
Odnośnie ulicy Witosa dodała, że na spotkaniu z mieszkańcami doszło do konsensusu. Miasto
złoży w Starostwie informację o realizacji zadania polegającego na położeniu nakładki
asfaltowej. Zmniejszenie środków dotyczy odwodnienia ul. Ozorkowskiej. Przypomniała, że
wspólnie z mieszkańcami ustalono, iż środki będą przesuwane na odwodnienie
ul. Przyrodniczej.
Radna B. PALMOWSKA zwróciła uwagę, że sama nakładka na ul. Witosa nie wystarczy,
poszczególne posesje położone są poniżej ulicy. Podobna sytuacja jest na ul. Turystycznej tam także położono nakładkę asfaltową, a mieszkańcy są nadal zalewani.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że nie chce "wchodzić w polemiki polityczne i odsyłać
do Starostwa". Odniosła się do spotkania z mieszkańcami, którzy podjęli decyzję o położeniu
nakładki Prezydent dodała, że nie słyszała głosów niezadowolenia od mieszkańców
ul. Turystycznej.
Radny T. KUPIS, w związku z tym, że projekt uchwały jest z dnia 19 czerwca, a autopoprawka
z dnia 25 czerwca, zapytał, czy na przyszłość nie udałoby się uniknąć takiej rozbieżności
w czasie, po to, by komisje mogły zaopiniować projekt wraz z autopoprawkami? Zapytał także
o zmianę dotyczącą Działu 600 - zwiększenie o 25 000 zł - na remonty bieżące dróg.
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Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że gdyby była możliwość, autopoprawki byłyby zgłaszane
wcześniej. Co do zmiany dot. 25 000 zł - powiedziała, że w ramach tej kwoty będzie
naprawiana ul. Świercza.
Radny T. KUPIS zapytał, czy będą zapewnione środki na remont ul. Dygasińskiego.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że w przyszłym roku planowany jest gruntowny remont
wiaduktu na ul. Czerwieńskiego wraz z ulicą przyległą - tj. ul. Reymonta. Prezydent wyraziła
także nadzieję, że kolejnym etapem prac będzie remont ul. Dygasińskiego.
Radny A. FRACH odniósł się do słów Pani Prezydent dot. decyzji podjętej przez mieszkańców
w sprawie nakładki asfaltowej na ul. Witosa. Powiedział, że głosował za "inicjatywą 516" czyli
inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców, której mimo wszystko nie udało się wprowadzić.
W jaki więc sposób mieszkańcy danej ulicy mogli podjąć jakąkolwiek decyzję o położeniu
nakładki asfaltowej? - pytał. Czy jest protokół z głosowania? Czy było quorum?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że pkt nie dotyczy relacji ze spotkań
z mieszkańcami. Pytania radnego nie maja nic wspólnego z projektem o zmianie budżetu.
Prezydent I. WIECZOREK wyraziła ubolewanie z powodu nieobecności radnego na spotkaniu.
Zauważyła, że dyskusja była gorąca, oprócz mieszkańców, obecni byli także radni, którzy
mogą to potwierdzić. Decyzja została podjęta głosem mieszkańców, bez zbędnych formalności
- wyjaśniła. Jeżeli jest takie życzenie, mogę wystosować pisma do mieszkańców - dodała.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał, co jest tematem procedowanego pkt.
Radna B. PALMOWSKA powiedziała, że była na spotkaniu w sprawie ul. Witosa. Zauważyła, że
obecni byli także przedstawiciele Spółki Wod-Kan i uzgodniono, że do Starostwa dostarczony
zostanie operat wodno-prawny.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI po raz kolejny zwrócił uwagę, że dyskusja nie ma nic
wspólnego z tematem. Następnie, w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 5, wstrzym. - 03,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/398/13 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań
wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu
terytorialnego.
Pkt 7g
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 - projekt uchwały wraz
z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 5, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/399/13 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż na sesję przybył Nadleśniczy
J. Lipiński. W związku z powyższym, zaproponował procedowanie projektu uchwały
w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia
24.06.2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznanie lasów ochronnych własności Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.
Pkt 7h
zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia
24.06.2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznanie lasów ochronnych własności Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki - projekt uchwały
omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
"w tytule uchwały miesiąc napisać słownie, a w metryce załącznika Nr 1 wyraz „Uchwały”
napisać małą literą".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 35)
Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że raz na 10 lat, dla każdego
nadleśnictwa w Polsce, sporządza się tzw. "plan urządzenia lasu", który następnie zostaje
zatwierdzany przez Ministra Środowiska i na tej podstawie prowadzona jest gospodarka
leśna. Wraz z opracowaniem "planu urządzeniowego", Minister wydaje decyzję o zasięgu
lasów ochronnych dla poszczególnych terytoriów. Poprzedni plan zatwierdzono w 2003 roku.
Lasów ochronnych na terenie miasta Zgierza jest w tej chwili ok. 400 ha. Z przepisów wynika,
że lasy znajdujące się na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta, muszą
mieć kategorię lasów ochronnych. Aby tak się stało wymagana jest opinia, uchwała miasta lub
gminy. W związku z tym, że w ciągu ostatnich 10 lat przybyło lasów na terenie Zgierza,
wniosek dotyczy ok. 10 ha (ok. 6 ha powstało po zalesieniu terenów po byłych zakładach
Boruta, tereny Krogulca, a także o las przy ul. Konstantynowskiej). Nadleśniczy dodał,
że uznanie lasów za lasy ochronne, nie będzie miało żadnego wpływu na budżet miasta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o przybliżenie terminu "lasy ochronne".
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że lasy ochronne różnią się od lasów gospodarczych.
Podlegają one znacznie większej ochronie i ograniczeniom w zakresie prowadzenia
gospodarki leśnej, np. nie można takich lasów wycinać większymi obszarami niż 0,5 ha.
Radny M. PILARSKI zauważył, że w załączniku do uchwały wpisano hasło: “ograniczenie
udostępnienia lasu” - co ono oznacza? - zapytał. Zapytał także, czy jeśli lasy uznane zostaną za
ochronne, czy zmieni się linia zabudowy dla działek z nimi sąsiadujących?
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że nic się nie zmienia, nie ma większego ograniczenia, a linia
zabudowy pozostaje taka sama jak w lasach gospodarczych.
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Radny M. PILARSKI jeszcze raz poprosił o wyjaśnienie kwestii "ograniczenia" - czego i kogo to
dotyczy?
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI powiedział, że lasy są i nadal będą lasami państwowymi, dlatego nie
można wprowadzać ograniczeń, poza zakazem wjazdu pojazdami silnikowymi
i zaprzęgowymi.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA zauważyła, że w znacznej części
wycięto las w Szczawinie. Czemu ma to służyć? - zapytała.
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu
o plan urządzenia lasu sporządzony przez Ministra Środowiska. Nie zostało tam zrobione nic,
na co nie było zgody. Jeśli las osiąga wiek 120 lat, wówczas, aby wyprzedzić proces
naturalnego zamierania lasu, musi on zostać wycięty, by następnie umożliwić wykonanie
kolejnych, nowych nasadzeń. Lasy są wycinane tzw. "gniazdami" o powierzchni do 20 arów
i w ciągu dwóch lat, leśniczy są zobowiązani do wykonania nowych nasadzeń. W lesie
w Szczawinie nowe nasadzenia mają już ok. 6 - 7 m wysokości.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, czy wzdłuż ul. Przyrodniczej będą tworzone nowe zbiorniki
retencyjne przy cieku wodnym zwanym Maliną?
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI powiedział, że wzdłuż Maliny jest już zbiornik retencyjny, nowych na ten moment - się nie przewiduje.
Radny M. PILARSKI powiedział, że zbiorniki, o których mówił radny S. Skupiński, są bardzo
ważne. Ponadto, w uchwale jest mowa o budowie nowych zbiorników – kto to będzie robił Miasto czy Nadleśnictwo - zapytał.
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że zaszło nieporozumienie. W oststnim czasie zostały
wybudowane cztery zbiorniki. Nadleśnictwo, w najbliższych latach, przymierza się do
budowy nowych, "ale nie wszystko na raz".
Radny M. PILARSKI zauważył, że Nadleśnictwo wybudowało zbiornik przy
ul. Konstantynowskiej, a w okolicach rzeki Maliny i rzeki Dzierżąznej, jest on dużo bardziej
potrzebny. Te rzeki zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców dzielnicy Proboszczewice.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI uchylił pytanie radnego, w związku z brakiem
powiązania z treścią uchwały.
Radny M. SENCEREK poprosił o nieodbieranie głosu radnym
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał temat projektu uchwały.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, kto odpowiada za udrożnienie odcinka rzeki od ul. Ciosnowskiej
do ul. Piątkowskiej?
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że Nadleśnictwo odpowiada za wszelkie sprawy związane
z gospodarka wodną na terenie gruntów przez siebie zarządzanych, należących do skarbu
państwa.
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Radny M. PILARSKI zapytał, czy w sytuacji kiedy wskazane tereny zostaną uznane lasami
ochronnymi, jeśli Miasto będzie chciało podjąć działania w celu uregulowania cieków
wodnych, czy wówczas nie będzie problemów?
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że nie będzie żadnych ograniczeń.
Radny S. SKUPIŃSKI zauważył, że ul. Przyrodnicza jest notorycznie zalewana przez wody
opadowe. Dalej, ciągnie się teren należący do Nadleśnictwa, kto odpowiada za oczyszczanie
lasów?
Nadleśniczy J. LIPIŃSKI wyjaśnił, że Nadleśnictwo ma obowiązek odebrać wodę, która
przepływa przez las. Jeśli jest problem z odbiorem wody z zewnątrz, powinniśmy wykonać
niezbędne prace melioracyjne - dodał. Aby gruntownie uregulować problem gospodarki
wodnej w tej okolicy, Miasto mogłoby przejąć fragment lasu.
Radny M. PILARSKI wyraził wątpliwość co do formy załączników do uchwały.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że w uchwale znajdują się wzory określone
w Rozporządzeniu Ministra - nie można dokonać tu żadnych zmian.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji,
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 1, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/400/13 w sprawie zaopiniowania
wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 24 czerwca 2013 r., znak
spr.: ZG-2-70-1/13 o uznanie lasów ochronnych własności Skarbu Państwa w zarządzie
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK ponieważ nie miała do tej pory możliwości, podziękowała
za przyjęcie przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
za 2012 rok. Następnie powiedziała, że: "chciałam złożyć na ręce Pani Prezydent wniosek
o odwołanie mnie z dniem dzisiejszym ze stanowiska Skarbnika Miasta Zgierza".
Radna B. ŚWIĄTCZAK poprosiła o przerwę w obradach na spotkanie Pani Skarbnik z Klubem
Radnych PO.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK powiedziała, że po spotkaniu z radnymi i prezydentami, wycofuje
wniosek o dowołanie Jej z funkcji Skarbnika Miasta.
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Pkt 7i
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego,
ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej po wyrazie „pkt” wykreślić kropkę,
b) w pierwszym wierszu podstawy prawnej liczbę 15 zastąpić liczbą 5
c) w § 1 wykreślić kropkę na końcu zdania i dopisać „przyjętego uchwałą Nr V/32/11
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu
ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela
Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Nr 104, poz. 879).”,
d) w § 3 po wyrazie „pkt” wykreślić kropkę,
e) w § 5 wyrazy “w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Zgierza” zastąpić
wyrazami „na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 36)
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/401/13 w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego,
ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą.
Pkt 7j
zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy
Łagiewnickiej oraz terenu PKP - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
a) w § 3 wyrazy „ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza zastąpić wyrazem
“podjęcia”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 37)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/402/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,
położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy
Łagiewnickiej oraz terenu PKP.
Pkt 7k
uchwalenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r. - projekt
uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w załączniku nr 1 do uchwały w miesiącu grudniu po wyrazie „wg” usunąć kropkę,
c) w załączniku nr 2 do uchwały w miesiącu wrześniu w pkt 1 przed wyrazami „na temat”
dodać wyraz „Informacja”,
d) w załączniku nr 6 do uchwały w miesiącu sierpniu w pkt 3 wyrazy „możliwości dążenia”
zastąpić wyrazem „dążenie”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/403/13 w sprawie uchwalenia planów
pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.
Pkt 7l
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Z. ZAPART.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w drugim akapicie uzasadnienia do uchwały wyraz następne” zastąpić wyrazem
„następnymi”,
b) w drugim akapicie uzasadnienia do uchwały wyrazy „powróciła do zarządu powiatu”
zastąpić wyrazami „jest w zarządzie Powiatu Zgierskiego”,
c) w ostatnim akapicie uzasadnienia do uchwały (wiersz drugi) wyraz „którego” zastąpić
wyrazem „której”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 3, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/404/13 w sprawie skargi na
Prezydenta Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oddał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu
RMZ G. MACIŃSKIEMU.
Pkt 7m
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. ZAPART.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 2 projektu uchwały po wyrazach „Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Zgierza” dodać
imię i nazwisko „Grzegorzowi Alojzemu Macińskiemu”.,
b) w drugim akapicie uzasadnienia do uchwały (wiersz czwarty) wykreślić wyraz „również”,
c) w ostatnim akapicie uzasadnienia do uchwały (wiersz drugi) wyraz „którego” zastąpić
wyrazem „której”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/405/13 w sprawie skargi na
Prezydenta Miasta Zgierza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
Uwaga do protokołu: Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie brał udziału w głosowaniu.
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Pkt 7n
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 omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 1 w wierszu 7 wyrazy „poz. 1253” zastąpić wyrazami „poz. 2553”,
b) w § 1 w wierszu 7 po wyrazie “załącznik” wykreślić zapis „do uchwały 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”
c) w § 1 w wierszu 10 wyraz “zgodnie” zastąpić wyrazem “zgodne”.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 39).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40).
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/406/13 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 7o
zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt
uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 1 w wierszu 4 po wyrazie „Łódzkiego” dodać: „z 2013 r.”,
b) w § 1 skreślić drugą kropkę na końcu cytowanego § 4.
Uwaga Komisji z pkt a) została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 41).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 1, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/407/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 7p
określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Zgierza projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
a) Komisja proponuje wykreślić kropkę na końcu tytułu uchwały.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 44).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 46).
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Przewodniczącego KSO RMZ M. Hilińskiego o powód wydania opinii negatywnej.

Zapytał

Przewodniczący KSO RMZ M. HILIŃSKI wyjaśnił, że głosy negatywne dotyczyły kwoty 4%
opłaty za inkaso. Ponadto Z-ca prezydenta P. Staniszewski nie umiał odpowiedzieć, jaka
byłaby to kwota w przekroju wpłat do Spółki RS II.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że stawka 4% to propozycja firmy. Albo będzie takie
inkaso, albo nie będzie takiej usługi - dodała. Na ten moment nie można także stwierdzić, ile
osób będzie dokonywało wpłat w te sposób.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 9, przeciw - 7, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/408/13 w sprawie określenia
inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Zgierza.
Pkt 7r
zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu - projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:
a) w § 1 w wierszu 1 wyraz „Uchwały” napisać z małej litery,
b) w § 1 wyrazy: „w § 3 Statutu wprowadza się zmianę poprzez dodanie po punkcie
6 następujących punktów” zastąpić wyrazami: „w § 3 po punkcie 6 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się punkty 7-8 w brzmieniu:”.
Uwagi zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem
głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/409/13 w sprawie zmiany Statutu
Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
Pkt 7s
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej
komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz Gminę Zgierz - Stryków - projekt uchwały po autopoprawce z dnia 26 czerwca br. omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
a) w tytule uchwały oraz w § 1 po wyrazach „nr 3A” dodać przecinek.
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Komisja wyraża wątpliwość, co do zasadności podejmowania niniejszej uchwały ze względu
na brak treści porozumienia chyba, że treść porozumienia zostałaby zaakceptowana przez
Radę Miasta Zgierza odrębną uchwałą.
Uwagi nie zostały przyjęte. Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że treść porozumienia
zostanie Radzie przedstawiona na następnej sesji RMZ. To jest tylko uchwała intencyjna.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. 47).
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 48).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję w temacie.
Radny T. KUPIS zapytał, dlaczego prace nad utworzeniem linii trwały tak długo, tj 1,5 roku.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że rozmowy trwały długo, bowiem szczegółów było
dużo, a głównym tematem spotkań było finansowanie linii.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/410/13 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej
linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz - Stryków.
Pkt 7t
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji
zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego - projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
Komisja proponuje w 3 wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy „z 2009 r.”.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem głosów,
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVII/411/13 w sprawie przyjęcia przez
Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu
zbiorowego transportu publicznego.
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Pkt 8
Informacja na temat etapu prac nad projektem pn:
"Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza"
Prezentacje poprowadziła Z-ca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami
Pomocowymi UMZ E. LEFIK-BABIASZ. Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 51
do protokołu. W omawianiu projektu uczestniczył główny wykonawca pan Jerzy Majorek
z firmy "Steinbudex-J.M." oraz główny projektant z ramienia wykonawcy pan Robert Kabata.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, czy jest przewidziana gastronomia w miejscach objętych
projektem?
Wykonawca J. MAJOREK zauważył, że uwaga jest słuszna. Właściciele Pizzeri są
zainteresowani ustawieniem ogródków na zewnątrz. To miejsce ma żyć - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał o organizacje ruchu w kontekście postoju
taksówek.
Projektant R. KABATA wyjaśnił, że postój taksówek zostanie powiększony, organizacja ruchu
pozostanie taka jak w tej chwili.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA zapytała, czy w związku
z założeniem, iż będzie tam prowadzona działalność, czy planuje się założenie przyłączy
wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego i odprowadzenia ścieków?
Z-ca Naczelnika E. LEFIK-BABIASZ powiedziała, że na Placu Kilińskiego jest planowane
założenie przyłączy do kiosków.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał o miejsca parkingowe przy Parku Miejskim.
Z-ca Naczelnika E. LEFIK-BABIASZ powiedziała, że w okolicach ul. Łącznej powstanie ok. 800
metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej na miejsca parkingowe.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
podziękował za udział w obradach sesji, a następnie przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
1 i 2 czerwca - brał udział w obchodach Święta Miasta Zgierza,
16 czerwca - uczestniczył w obchodach Dnia Samorządowca w Aleksandrowie,
20 czerwca - brał udział w Targach Pracy na zaproszenie Dyrektora PUP i Starosty
Zgierskiego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce
w omawianym okresie:
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Wykonanie budżetu Miasta Zgierza oraz zebrana dokumentacja w tym temacie,
Pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie wzorów deklaracji ,
Odpowiedzi jednostek pomocniczych, Muzeum Miasta Zgierza, Towarzystwa Przyjaciół
Zgierza oraz KSO RMZ w sprawie propozycji nadania nazw poszczególnym ulicom na
terenie miasta Zgierza,
Skarga pani J. Taha na Przewodniczącego RMZ oraz Prezydenta Miasta Zgierza
Korekta oświadczenia majątkowego radnego M. Pilarskiego.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 10
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 20 maja 2013 r. do 23 czerwca
2013 r. stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 20 maja 2013 r. do 23 czerwca 2013 r.
Pkt 11
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RMZ K. WĘŻYK poinformował, iż Komisja
ogłosiła przerwę w obradach do czasu wpłynięcia nowych projektów uchwał do
zaopiniowania. W związku z brakiem projektów, Przewodniczący Komisji formalnie zamknął
posiedzenie Komisji.
Radny A. MIĘSOK zapytał, jaka jest w tej chwili sytuacja z Kancelarią Prawną obsługująca
UMZ? Czy Kancelaria M. Krassowskiego nadal świadczy usługę na rzecz UMZ, czy zostało
złożone wypowiedzenie, jeśli tak, to jaki był powód?
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że to pytanie należało zadać, kiedy na sali obecni byli
jeszcze przedstawiciele Kancelarii. Na ten moment usługa jest nadal świadczona przez
dotychczasową obsługę. Z dniem 1 lipca br. nastąpi zmiana. O powód należałoby zapytać
samych zainteresowanych., ale prawdopodobnie główną przyczyną są względy finansowe.
Radny T. KUPIS zapytał, dlaczego projekt uchwały dotyczący termomodernizacji SP Nr 5 nie
został ponownie przedstawiony?
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że jednym z powodów był fakt, że przystąpienie do
projektu wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Dofinansowanie z Unii
przy tym projekcie, byłoby znikome. Jeżeli pojawi się inna możliwość aplikowania o środki,
podejmiemy stosowne działania - dodała.
Radna E. KRZEWINA zauważyła, że na kwietniowej sesji RMZ złożyła interpelację w sprawie
naprawy ulicy Rozrywkowej. Do końca maja fragment ulicy miał zostać naprawiony. Jest
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koniec czerwca - nikt nie przyjechał, nie oglądał nawet tej ulicy. Następnie radna poruszyła
kwestie zrzutu wód z ul. Przyrodniczej do lasu. Ani UMZ, ani Spółka Wodna nie konsultowała
z Nadleśnictwem Grotniki zrzutu tych wód. Zbiornik retencyjny mógł powstać i przejąć wodę.
Dlaczego do tej pory nikt nie podjął rozmów w tej sprawie - pytała.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI, odnośnie tematu budowy zbiornika retencyjnego
wyjaśnił, że podjęte były rozmowy z Zarządem Melioracji w Łodzi jak i z Nadleśnictwem
Grotniki. Dysponentem terenu jest Skarb Państwa reprezentowanym przez Nadleśnictwo
i tylko on może wykonać czynności w zakresie regulacji koryta rzeki na terenach Lasów
Państwowych. Miasto, jako podmiot zainteresowany, może podjąć stosowne czynności i w
tym zakresie odbywały się rozmowy. W ramach planów dotyczących rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Ozorkowskiej, ul. Przyrodniczej i ul. Witosa, przewidziana jest
budowa zbiornika retencyjnego. Taki sam powinien powstać przy ul. Ciosnowskiej - dodał.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał, na jakim etapie jest budowa galerii przy Al. Armii
Krajowej?
Prezydent I. WIECZOREK poinformowała, iż inwestor nie odstąpił od planów realizacji
inwestycji. Jest już w posiadaniu terenów należących do osób prywatnych, będą prowadzone
dalsze prace w tym zakresie.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała: kiedy, z terenu przy ul. Dmowskiego, zostaną wydzielone
działki pod zabudowę mieszkaniową; czy "Chemik" będzie przeznaczony na mieszkania; czy
rury ciepłownicze w ulicach: Miroszewska i Aleksandrowska, zostaną "schowane"
w ziemię; czy w okresie letnim, będzie kursował autobus linii 4 i 8 w godzinach
przedpołudniowych i popołudniowych na Malinkę; kiedy zostanie założone odwodnienie
w ul. Obywatelskiej?
Pkt 12
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXXVII sesji.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Jarosław Komorowski

Grzegorz Maciński

Protokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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