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

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 10.00 - 13.15.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 22
- 01 (Agata Grzelak-Makowczyńska)

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

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na
uchwałę Nr XXIX/289/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz
zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza wraz
z odpowiedzią na skargę,
b) odwołania Skarbnika Miasta Zgierza,
c) powołania Skarbnika Miasta Zgierza.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXXVIII 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.
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Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Prezydent I. WIECZOREK wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Miasta Zgierza i w to miejsce zaproponowała wprowadzenie nowego projektu
uchwały o tym samym tytule z dnia 26 lipca 2013 r. Zmianie uległo uzasadnienie oraz
wpisane zostało nazwisko kandydata - wyjaśniła.
Przewodniczący Komisji Stratutowo-Prawnej M. PILARSKI zasugerował, aby nie wycofywać
dotychczasowego projektu, a jedynie wprowadzić zmiany za pomocą autopoprawki. Nowy
projekt będzie wymagał opinii Komisji – dodał.
Prezydent I. WIECZOREK podtrzymała propozycję.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 8, projekt uchwały został wprowadzony.
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza z dnia 16 lipca 2013 r.
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pkt 3
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny A. MIĘSOK odczytał interpelację w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza dot.
powołania stanowiska Z-cy Skarbnika Miasta Zgierza (załącznik nr 3). Odczytał także pismo,
które otrzymał od mieszkańców miasta dot. zatrudnienia jednego z pracowników UMZ, który
został dyscyplinarnie zwolniony z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu .
Radny zapytał również o odpowiedź na zadane przez niego pytanie na poprzedniej sesji, a dot.
Fundacji Medor.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, z jakiego powodu, z końcem czerwca br., odeszła
dotychczasowa kancelaria obsługująca UMZ? Z kim podpisano nową umowę i na jaki okres?
Radna zapytała także, czy prawdą jest, że w Urzędzie zatrudniony został radca prawny. Jeżeli
tak, to dlaczego, skoro na początku kadencji, Prezydent podjęła decyzję o likwidacji Wydziału
Biuro Radców Prawnych? Zauważyła, że w tym samy czasie, z pracy zrezygnował Asystent
Pani Prezydent – dlaczego? To dziwny zbieg okoliczności – dodała. Nawiązując do wypowiedzi
poprzednika, zapytała następnie, czy prawdą jest, że dla nowo zatrudnionego pracownika
w Wydziale Finansowym UMZ, prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie?
Radny M. HILIŃSKI odczytał interpelacje w sprawach: rozbudowy sztucznego lodowiska;
nowego krawężnika na ul. Złotej; stanu zasobu mieszkaniowego miasta oraz problemów
finansowych Spółki MPGK (załącznik nr 4).
Radny A. FRACH,wypowiedział się w temacie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza dot.
upoważnienia Z-cy Prezydenta do występowania przed RIO w Łodzi. Zapytał czego dotyczyła
sprawa? Czy RIO prowadzi jakiekolwiek postępowanie wobec Miasta?
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Pkt 4
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka I. MAJEWSKA ze Stowarzyszenia Tkalnia, w imieniu Stowarzyszenia, zwróciła się
z zapytaniem o możliwość współpracy przy usuwaniu napisów antysemickich
i antyislamskich, znajdujących się na budynkach miejskich. Napisy typu “stop islamizacji
Europy” uderzają w różne grupy społeczne i mniejszości mieszkające w Zgierzu. Miasto
o wielokulturowych korzeniach nie powinno pozwalać na takie zachowania. W Zgierzu
mieszkają m. in. uchodźcy czeczeńscy, posiadają karty czasowego pobytu, ich dzieci chodzą do
naszych szkół – tłumaczyła. Na jednym z murali stworzonych przez Stowarzyszenie pojawiła
się swastyka, a na Osiedlu Rudunki notorycznie pojawiają się napisy uderzające w mniejszości
etniczne i homoseksualne. Jako Stowarzyszenie, chcielibyśmy - wspólnie z Miastem,
przeciwdziałać wandalizmowi i inspirować innych do negowania takich zachowań –
powiedziała na koniec.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zaproponowała, aby radni włączyli się w akcję dając pozostałym
mieszkańcom miasta dobry przykład.
Mieszkaniec M. KOLENDA odniósł się do projektu studium zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgierza dla terenów obejmujących m. in. centrum, Osiedle Stare Miasto. Studium
pozwala na tworzenie obiektów handlowych i usługowych o powierzchni powyżej 2 000 m².
Zapytał, czym kierowała się Pani Prezydent wprowadzając takie zmiany? Czy jest to związane
z wystąpieniem jednego z przedsiębiorców (z początku br.) o wydzierżawienie terenu pod
ww. zabudowę? Zapytał także, czy Pani Prezydent nie boi się oskarżeń o lobbowanie na rzecz
tej jednej firmy, jeśli po ewentualnym podjęciu studium, nie zostanie ogłoszony przetarg na
dzierżawienie terenu należącego do Miasta?
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK, odnośnie likwidacji ITZ i propozycji utworzenia biuletynu
informacyjnego, zapytał, czy podjęto już jakiekolwiek działania w tym kierunku?
Mieszkanki A. WŁODARSKA i A. WITKOWSKA w imieniu mieszkańców (przedstawiły petycję z
700 podpisami), zwróciły się z prośbą o utrzymanie "potańcówek" w Parku Miejskim.
Mieszkanka T. DURAŃSKA zwróciła uwagę na fatalny stan komunikacji miejskiej. Autobusy
jeżdżą "dwójkami", "trójkami", są brudne i obrzydliwe. Zatrudnienie "swojego człowieka" na
stanowisku Kierownika MUK-u nie przyniesie obiecanych na początku kadencji zmian –
dodała. Odnośnie remontów nawierzchni ulic (m. in. ul. Gałczyńskiego) poprosiła
o przełożenie ich na wiosnę ze względu na dużą uciążliwość dla mieszkańców pobliskich
domostw.
Pkt 5
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że ulica Gałczyńskiego jest drogą powiatową, więc
wszelkie uwagi należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego. W kwestii komunikacji,
dokładamy wszelkich starań, aby stan autobusów poruszających się po zgierskich drogach,
poprawiał się. Już od pewnego czasu, przy odmalowywaniu, czyszczeniu przystanków
autobusowych, a także przy układaniu chodników wokół nich, pracują osadzeni z zakładów
karnych - zauważyła. Dodała także, że nikt nie jest w stanie wpłynąć na działania wandali,
3

np. wybijanie szyb, wyrywanie koszy na śmieci czy malowanie obraźliwych napisów.
Powiedziała także, że nie zamierza wydawać ani złotówki na naprawę szkód wyrządzonych
przez wandali w Parku Miejskim, dopóki nie będzie tam monitoringu. Proszę nie obarczać
mnie odpowiedzialnością za to jak zachowują się niektórzy ludzie - tłumaczyła. Pani
Prezydent jako kolejny przykład wandalizmu przytoczyła przebieg zdarzenia, które miało
miejsce podczas otwarcia olimpiady na terenie MOSiR w Zgierzu. Powiedziała, że było Jej
wstyd za mieszkańców naszego miasta. Interweniowała wówczas Straż Miejska - której w tym
miejscu Pani Prezydent podziękowała za wsparcie. Ludzie robili zdjęcia - mówiła konsekwencje wobec tych młodych ludzi będą wyciągnięte. Prezydent I. WIECZOREK,
odnośnie utworzenia biuletynu informacyjnego, zauważyła, że była to inicjatywa radnych.
Wyraziła nadzieję, że będzie ona kontynuowana. W odpowiedzi na zapytanie mieszkańca
M. Kolendy powiedziała, że trudno się odnosić do czyichś subiektywnych odczuć. W Jej
odczuciu, hale targowe znajdujące się na Osiedlu Stare Miasto są nieestetyczne. Odnośnie
przedsiębiorcy o kórym mówił pan Kolenda, Prezydent zauważyła, że zapewne chodzi o plany
powstania tzw. "galerii". Dodała, że nigdy nie ukrywała i nie będzie ukrywać, że jest jak
najbardziej za tym, aby taki obiekt powstał na terenie naszego miasta - to "ładne"
zagospodarowanie przestrzeni publicznej, nowe miejsca pracy i dodatkowe wpływy do
budżetu.
Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu A. KACPRZYCKI powiedział, że
zarzuty mieszkanki są bardzo ogólne. Jeśli ktokolwiek widzi jakieś niedociągnięcia, ma
zastrzeżenia czy uwagi związane z komunikacją miejską - proszę je zgłaszać do MUK-U tłumaczył Kierownik - potrzebujemy konkretów, aby interweniować.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że kontrola RIO dotyczyła dwóch uchwał Rady
Miasta Zgierza podjętych w czerwcu br. w sprawie poboru inkasa, wskazania inkasenta oraz
wzorów deklaracji.
Prezydent I. WIECZOREK, odnośnie interpelacji radnego M. Hilińskiego dot. krawężników na
ul. Złotej powiedziała, że spotkała się z różnymi opiniami w tej sprawie - zarówno
pozytywnymi i negatywnymi. O głos poprosiła Z-ce Prezydenta P. Staniszewskiego.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że krawężnik został położony na zlecenie
Wydziału Infrastruktury UMZ, w związku z zalewaniem nieruchomości znajdujących się przy
ul. Złotej i ul. Proboszczewice. Jeden z mieszkańców zaprotestował wobec tych działań,
podjętych zresztą w trybie interwencyjnym. Doszło także do dewastacji. Badane są
okoliczności sprawy.
Prezydent I. WIECZOREK, na zapytanie radnego M. Hilińskiego dot. stanu finansowego Spółki
MPGK, zapytała o jakie dane ilościowe chodzi, bowiem pytanie radnego jest dość lakoniczne.
Prezydent zauważyła, że pismo które odczytał radny A. Mięsok w sprawie nowego
pracownika Wydziału Finansowego UMZ to anonim - nie ma komu odpowiedzieć. W kwestii
powołania Z-cy Skarbnika wyjaśniła, że pod zarządzeniem podpisał się prawnik. Czy w takim
razie kwestionuje Pan wiedzę osoby, która się pod tym podpisała - zapytała. Ponadto,
w kadencji, kiedy Prezydentem był Pan K. Maśliński, także powołano stanowisko z-cy
skarbnika. Na pytania radnej B. Świątczak, Prezydent odpowiedziała, że jeśli będzie miała
okazję do rozmowy z A. Tokarzem, byłym pracownikiem UMZ - Jej asystentem - to poprosi Go
o przedstawienie wyjaśnień Wysokiej Radzie. Jeśli jednak, tak młody i zdolny prawnik, dostaje
korzystniejsze oferty pracy w kancelariach prawniczych, to urzędowi trudno jest z tym
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konkurować i tym samym blokować Jego rozwój. Odnośnie zmiany obsługi prawnej, także
należałoby zapytać mecenasa M. Krassowskiego o powód rezygnacji ze świadczenia usług na
rzecz UMZ. Nie chodziło o żadne względy merytoryczne, najwyżej finansowe. Kancelaria,
która w tym momencie świadczy swoją usługę, została wyłoniona zgodnie z prawem.
Szczegółowe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że mieszkańcy zwrócili się do radnego, a odpowiedź należy
skierować do osoby zadającej pytania, czyli do Niego.
Radna B. ŚWIĄTCZAK ponownie zapytała, czy w UMZ został zatrudniony radca prawny.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że na "dzień dzisiejszy" radca prawny nie został
zatrudniony.
Głos chciał zabrać mieszkaniec M. KOLENDA. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie
udzielił Mu głosu w tym punkcie.
Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 6a
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę
Nr XXIX/289/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad
poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza wraz z odpowiedzią
na skargę - projekt uchwały wraz z autopoprawkami omówił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI wyjaśnił, że poprawki
zgłoszone przez Przewodniczącego wyczerpały uwagi Komisji.
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. - 8,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVIII/412/13 w sprawie przekazania
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę
Nr XXIX/289/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad
poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza wraz z odpowiedzią
na skargę.
Pkt 6b
odwołania Skarbnika Miasta Zgierza - projekt omówiła Prezydent Miasta Zgierza
I. WIECZOREK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:
Komisja zaproponowała dodanie nowego paragrafu 2 w brzmieniu: „§ 2. Traci moc uchwała
Nr XX/180/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania
Skarbnika Miasta Zgierza”.
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Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny J. SOKÓŁ złożył wniosek, aby w § 1 uchwały dodać wyrazy: "w związku ze złożoną
wcześniej rezygnacją".
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że sytuacja opisana jest w uzasadnieniu, w związku z tym,
nie przyjęła uwagi.
Skarbnik Miasta Zgierza D. KUBIAK powiedziała: "Szanowni Państwo Radni, pozwolą
państwo, że swoją wypowiedź odczytam i odczytam to na siedząco, bo chwila jest dość
szczególna, jest to moje 27 lat pracy w tym Urzędzie i nie chciałabym, żeby emocje wzięły
górę, natomiast chciałabym pokrótce przedstawić swoją pracę w tym Urzędzie, jak również
uzasadnienie swojej decyzji. Szanowny Panie Przewodniczący wysoka Rado, szanowni goście,
w dniu 28 czerwca 2013 r., na ręce pani Prezydent Miasta Zgierza Iwony Wieczorek złożyłam
rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika Miasta Zgierza. Nie była to dla mnie decyzja łatwa.
W najbliższy poniedziałek, tj. 29 lipca minęłoby moje 27 lat pracy w tym Urzędzie, pracy na
rzecz miasta i jego mieszkańców. Stanowisko Skarbnika Miasta Zgierza, na które zostałam
powołana w poprzedniej kadencji na mocy uchwały Nr XX/180/08 Rady Miasta Zgierza z dnia
28 kwietnia 2008 r., osiągnęłam ciężką pracą, przechodząc przez wszystkie szczeble awansu
zawodowego. Począwszy od księgowej, poprzez starszą księgową, inspektora, Zastępcę
Naczelnika Wydziału Księgowości, a później Naczelnika tego Wydziału. Uczestniczyłam w tym
czasie w wielu kursach, szkoleniach, ciągle pogłębiając swoją wiedzę z zakresu
rachunkowości i administracji. Pełnienie funkcji Skarbnika to wielka odpowiedzialność.
Zakres jego obowiązków został określony zarówno w art. 54 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych jak i w ustawie o rachunkowości i w ustawie o samorządzie gminnym, a więc
w aktach o randze ustawy, a nie w zwykłym zakresie czynności określanym przez
pracodawcę. Jednym z głównych obowiązków Skarbnika, czyli głównego księgowego budżetu
jest dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem. Oznacza to ciągłe analizowanie stopnia realizacji planu, aby wyeliminować
zagrożenie przekroczenia lub niewykonania planu i nie dopuścić do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Potwierdzeniem tych czynności jest kontrasygnata Skarbnika złożona
na dokumencie. Kontrasygnata ta ma umocowanie ustawowe, stanowi o tym zarówno art. 46
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jak i paragraf 20 pkt 3 Statutu Miasta Zgierza mówiące:
czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna
bez kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez nią upoważnionej. Wysoka Rado, teraz
postaram się zaprezentować państwu powody, które skłoniły mnie do podjęcia decyzji
o odejściu ze stanowiska Skarbnika Miasta. W obecnej kadencji w Urzędzie Miasta Zgierza
niestety nie przestrzega się wyżej opisanych przepisów prawa. Zawierane są umowy bez
mojej wiedzy i zgody, bez potwierdzenia, czy są na realizację danego wydatku zapewniane
środki finansowe w budżecie miasta Zgierza na dany rok. Jest to ewidentne naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, za którą odpowiada nie Skarbnik, bo on nie wiedział
o istnieniu wspomnianych umów, ale Prezydent Miasta Zgierza, który te umowy zawierał.
Stanowi o tym art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący: Kierownik jednostki
sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej
jednostki. Potwierdzeniem tych nieprawidłowości niech będzie kilka przykładów:
Porozumienie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie realizacji inwestycji: budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ozorkowskiej w Zgierzu, oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Witosa, ulicy Czereśniowej, Dojazdowej w Zgierzu - etap pierwszy - na
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dokumencie tym nie ma podpisu Skarbnika Miasta. Nie ma również oszacowania kosztów, na
jakie gmina miasto zaciąga zobowiązania realizując te inwestycje. Kolejny projekt to projekt
uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A łączącej Aleksandrów
Łódzki, Miasto Zgierz, Gminę Zgierz i Stryków. Projekt ten został opracowany przez
Prezydenta Miasta Zgierza, a załącznikiem do projektu tej uchwały była treść porozumienia
międzygminnego. Autopoprawką pani Prezydent załącznik ten został wycofany, a Rada Miasta
Zgierza przyjęła ten projekt, jako swoją uchwałę Nr XXXVII/410/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zarówno projekt uchwały jak i załącznik nie są opatrzone moją kontrasygnatą. O ich treści
dowiedziałam się, gdy z Biura Rady otrzymałam porządek obrad na sesję 27 czerwca. Żeby
podpisać takie Porozumienie z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r., jak planowano,
trzeba mieć zagwarantowane środki finansowe w budżecie miasta Zgierza na rok 2013. Czy
państwo radni wiedzą, ile będzie kosztowało to zadanie budżet w bieżącym roku i skąd wziąć
na to pieniądze? Myślę że nie. Nie ma takich informacji podanych w tym dokumencie. Rada
zagłosowała w ciemno, wyrażając zgodę na 10, 50, 300, a może na więcej złotych.
Ja zapytałam, ile ma to kosztować. Uzyskałam odpowiedź od pana Kierownika MUK, że na IV
kwartał tego roku potrzeba jest około 280 tys. i że problemem Skarbnika jest znalezienie
pieniędzy na ten cel. Tego typu wypowiedź, „to jest twój problem”, słyszę często. Czuję się
strażnikiem zgierskich finansów, ale to pani Prezydent jest gospodarzem miasta. Pani
Prezydent doprowadzając do przyjęcia przez Radę Miasta Zgierza tej uchwały, zobowiązała
się do zawarcia porozumienia, na które nie ma zabezpieczonych środków w budżecie miasta
Zgierza na rok 2013. Wracając do kwoty, jeżeli naprawdę potrzeba 280 tys., to na rok 2014
będzie potrzeba, co najmniej milion sto dwadzieścia. Pytam państwa, jako włodarzy miasta,
czy jest to wydatek niezbędny? Wysoka Rado, o tym, jaka jest obecna sytuacja finansowa
miasta Zgierza wielokrotnie na tej sali mówiono. Zaczyna brakować pieniędzy na bieżącą
działalność. Wiele samorządów w analogicznych warunkach oszczędza i zamraża inwestycje.
W mieście Zgierzu rozkręca się spiralę populistycznych wydatków. Warto przypomnieć
zgłoszonych pod obrady wysokiej Rady projektów uchwał: uchwała Nr XXIX/282/12 z dnia
30 października 2012 roku w sprawie bezpieczny Zgierz w domu w szkole i na drodze,
uchwała Nr XXX/310/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu "Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa
bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca - II etap", uchwała
Nr XXX/311/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta
Zgierza dotyczących realizacji projektu „Chcę być potrzebny - jestem potrzebny” i kolejna
uchwała Nr XXXIII/348/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta
Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób
z wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Miasto Zgierz". Zatrzymam się na chwilę nad tą
sprawą. W treści tej uchwały jest zapis: Gmina Miasto Zgierz nie ponosi środków finansowych
na realizację tego projektu tzn. że miasto Zgierz nie sfinansuje zakupu 250 komputerów dla
gospodarstw domowych i 140 komputerów dla placówek oświatowych. Środki na to w całości
wyłoży Unia Europejska, dając na to zadanie 6 mln 36 tyś 21 zł 30 groszy, ale są inne wydatki
w tej sprawie. Czy ktoś z państwa radnych zapytał, ile będzie kosztowało zapewnienie całości
realizacji tego projektu przez wymagany przez Unię Europejską okres 5 lat? Ja zapytałam.
Koszty określone w złożonym wniosku o dofinansowanie i realizację projektu są następujące
i dotyczą zakupu dostępu do Internetu przez okres 5 lat, serwis sprzętu, ubezpieczenie
majątku, łącznie wyszła to kwota ponad 5 milionów, ale po rozmowie wczoraj z panią
Prezydent uzyskałam informację, że dostęp do Internetu dla 390 stanowisk ma wynosić 1 zł
od stanowiska. Mam nadzieję, że uda Pani Prezydent się to zrealizować i znaleźć wykonawcę,
który za złotówkę dostarczy taki Internet dla miasta. Projekty tych uchwał zostały
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przygotowane przez nowo przyjętych do Urzędu Miasta Zgierza specjalistów, również nie ma
na nich podpisów Skarbnika Miasta Zgierza. Ponieważ postrzegana jestem wśród nich, jako
osoba będąca przeciwnikiem wniosków unijnych, to nawet nie zgłaszają do mnie swoich
projektów, do wymaganej przez prawo akceptacji przez Skarbnika. Zgłoszone projekty przez
wysoką Radę, już jako uchwały Rady Miasta Zgierza są podstawą do wydawania pieniędzy na
przygotowanie kolejnego wniosku unijnego, studium wykonalności, programu funkcjonalno –
użytkowego, projektu budowlanego. Niestety kolejny projekt unijny nie otrzymał
dofinansowania. Opracowujemy wnioski, ale nie otrzymujemy dofinansowania. Czy nie są to
pieniądze wyrzucone w błoto? Konsekwencją dla miasta Zgierza będą również decyzje
zaproponowane przez Panią Prezydent, a przyjęte przez Radę Miasta Zgierza na sesji z dnia
25 kwietnia 2013 r. Wprowadzono wtedy do realizacji 15 nowych inwestycji wiedząc,
że brakuje nam pieniędzy na bieżące wydatki dla oświaty i dla MOPS-u oraz na konserwację
i utrzymanie tego, co zostało już wykonane. Nie pomogły moje wyjaśnienia oraz wielokrotne,
wcześniejsze rozmowy w tej sprawie Doradcy Prezydenta ds. finansowych pani Krystyny
Beniak. Pewnie dla tego pani Krystyna z dniem 28 czerwca 2013 r. zrezygnowała ze
współpracy z Panią Prezydent. Wysoka Rado, gospodarka środkami publicznymi jest jawna,
sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne są publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. Zamieszczone tam są również wszystkie opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi o przygotowywanych przeze mnie, a przedkładanych przez
Panią Prezydent projektach budżetu miasta Zgierza na poszczególne lata oraz
sprawozdaniach półrocznych i rocznych z wykonania budżetu. Wszystkie opinie są
pozytywne, ale z uwagami, co ma zrobić pani Prezydent, aby zostały zachowane wymagane
przez prawo wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niestety pani
Prezydent do tych uwag RIO i tych uwag nie realizuje. Nie przyjmuje też do wiadomości moich
uwag w tej sprawie, pismo z dnia 20 czerwca 2011 r. i pismo z 15 maja 2013 r., w których
informuję, jakie są braki w budżecie miasta Zgierza i gdzie można znaleźć brakujące środki.
Przede wszystkim należy ograniczyć wydatki na inwestycje, bo brakuje środków na bieżące
utrzymanie. Wysoka Rado rosnących wydatków nie udaje się zbilansować z dochodami.
Dochody własne nie rosną, dodatkowo zmniejszone są wpływy z tytułu udziałów, subwencji
oświatowej, zmniejsza się liczba uczniów oraz sprzedaży mienia komunalnego. Przetargi
ogłaszane są po trzy razy, a i tak nie ma chętnych na kupno komunalnych nieruchomości.
W takiej sytuacji pozostaje oszczędzanie. Powinno się ograniczyć wydawanie środków
publicznych na wszelkiego rodzaje imprezy, promocje miasta w mediach, tu przykład radio
i telewizja - miesięcznie to kwota 4 tys. zł, ale rocznie to już 48 tysięcy, na usługi
gastronomiczne, na tworzenie nowych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Zgierza, jak np.
Zastępca Skarbnika na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 160/VI/2013
z dnia 11 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad
uzyskania najlepszych efektów danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że środkami
publicznymi dysponuje Prezydent jak i wysoka Rada. To Państwo podejmujecie decyzję, na co
i w jakiej wysokości wydać środki publiczne, nie Skarbnik. Skarbnik nie rządzi finansami. On
sprawdza, czy są one prawidłowo realizowane. Przygotowuje w tym celu projekty zarządzeń
Prezydenta Miasta Zgierza i projekty uchwał Rady Miasta. Wysoka Rado, miasto to nie
prywatny folwark, ani korporacja, tu obowiązują przepisy, zasady i trzeba ich przestrzegać,
czy to się komuś podoba, czy nie. W głównej mierze dotyczy to zarządzania finansami, ale
również zarządzania zespołami ludzkimi realizującymi zadania. W obecnej kadencji w dużej
mierze przyjmowani są do pracy specjaliści - pseudofachowcy wbrew obowiązującym
przepisom bez konkursów, prosto z ulicy, bez żadnego doświadczenia w pracy
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i w samorządzie. Otrzymują oni od razu wysokie stanowiska i uposażenie nieadekwatne do
wykonywanej pracy i posiadanej wiedzy. Praktyka ta, powoduje poniżanie i upokarzanie
doświadczonych pracowników wykonujących swoją pracę nienagannie i z wielkim
zaangażowaniem. Chociaż ostatnio coraz mniej, co wcale mnie to nie dziwi. Najważniejszym
jest, aby mieć odpowiednie znajomości, wtedy dostaje się podwyżki i nagrody, a pozostali
niech pracują na dotychczasowych warunkach i dziękują, że mają jeszcze pracę. Nagminnym
jest przerzucanie pracowników z wydziału do wydziału bez uzgodnień z naczelnikami, po
tygodniu lub miesiącu znowu zmiana. Jak w tych warunkach wykazać się wiedzą i pracą, co
nowego można się nauczyć, co z trwałością zatrudnienia. Szanowni państwo Radni, skarga na
uchwałę, którą państwo dziś rozpatrywali była skierowana przeciwko Skarbnikowi. Projekt
tej uchwały przygotował Wydział Finansowy mnie podlegający, projekt ten zatwierdziłam,
a organy nadzoru i kontroli tj. Wojewoda Łódzki i Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nie
miały żadnych uwag i nie stwierdziły żadnej niezgodności z prawem. Zdumiewającym jest
w tej sprawie fakt, że skarga została dostarczona do Urzędu Miasta Zgierza w dniu jej
napisania tj. 28 czerwca 2013 r. o godzinie 9 lub 9.30, można to sprawdzić w elektronicznym
obiegu dokumentów. Pisana była tak szybko, że skarżący zapomniał dołączyć załączników, co
uczynił dopiero po godzinie 11. Wysoka Rado, praca w Urzędzie Miasta Zgierza oprócz
wymiernego wynagrodzenia przynosiła mi wiele satysfakcji. Poznałam tu osoby bardzo
wartościowe i zaangażowane w moją pracę. Pracując 27 lat w tym Urzędzie, wykonując swoją
pracę zgodnie z przepisami prawa, ze zdobytą wiedzą, przede wszystkim
z odpowiedzialnością za to, co podpisuję, czytając zawsze ze zrozumieniem przedstawione do
akceptacji dokument, nie mogę się zgodzić z nonszalancją, z jaką władzę miasta Zgierza
wydają środki publiczne. Inaczej, niż pani Prezydent postrzegam realizację zadań nałożonych
na gminę i celowość dokonywanych wydatków. Brak porozumienia z panią Prezydent, która
nie słucha moich argumentów, pomija mnie przy rozmowach dotyczących kwestii
finansowych naszego miasta, nie przedkłada umów i projektów uchwał do mojego podpisu,
powoduje, że również nie mogę ponosić odpowiedzialności za realizację budżetu miasta
Zgierza w 2013 roku, a tym samym nie widzę możliwości dalszej współpracy z włodarzami
naszego miasta. Nie mogę dalej brnąć i dawać milczącej zgody, by w konsekwencji być
pomówioną o ewentualne straty, brak kontroli nad finansami publicznymi i zadłużenie
miasta. Wysoka Rado, mimo podjętej decyzji o rezygnacji z funkcji Skarbnika, w trosce
o finanse miasta Zgierza, przeanalizowałam wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r.,
przygotowałam propozycje zmian budżetu na sesję sierpniową, proponując w nich
zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o 500 tys. oraz wprowadzenie
dodatkowych środków na wydatki bieżące oświaty w wysokości 396 tys., pozyskanych
w następstwie podpisanego wczoraj aneksu z bankiem PKO SA, zmniejszającego raty spłaty
kredytu w okresie od września do grudnia 2013 r. Dodatkowo zaproponowałam wstrzymanie
inwestycji, które są dopiero w fazie przygotowań proceduralnych i mogą być realizowane za
rok lub dwa, gdy będzie na to stać miasto. Uzyskane w ten sposób środki należy przenieść do
wydatków bieżących oświaty, gdzie są największe braki w planach. Podjęcie decyzji w tych
sprawach pozostawiam wysokiej Radzie. Szanowni Państwo Radni, wszystkie te wydarzenia
odbiły się ostatnio na stanie mojego zdrowia, to ostatecznie przesądziło o podjęciu decyzji
o rezygnacji z funkcji Skarbnika Miasta Zgierza. Formalnie, projekt w sprawie odwołania
Skarbnika opracowała i zgłosiła na dzisiejszą sesję Rady Miasta Zgierza pani Prezydent, ale
merytorycznie decyzję w tej sprawie podjęłam ja. Dlatego proszę państwa Radnych, jeżeli
zgadzacie się z moimi argumentami w tej sprawie, o przyjecie zgłoszonego projektu uchwały.
Dziękuję państwu za uwagę i za wszystkie słowa ciepłe, które otrzymałam pod moim
adresem. Chciałaby również odnieść się do uwag, jakie pojawiły się w radiu, dotyczące
zagrożenia projektów finansowych, projektów unijnych, że nie ma pokrycia w środkach
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finansowych. Nie ma takiej sytuacji w mieście Zgierzu. Wszystkie projekty, na które zawarte
są umowy z Urzędem Marszałkowskim odnośnie dofinansowania projektów finansowych,
mają pokrycie we wkładzie własnym miasta. Środki są zabezpieczone w 100%. Pojawiła się
taka sytuacja 20 maja, kiedy odmówiłam podpisania umów dotyczących projektu
indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, gdyż środki na cały projekt były
zabezpieczone, natomiast nie było tych środków w planie finansowym w odpowiednim
paragrafie. Kiedy te umowy już zostały zmienione, poprawione w sposób właściwy,
podpisałam je i są zgodne z prawem. Nie ma żadnych obaw, że będziemy musieli oddawać
jakiekolwiek środki finansowe z tych projektów. Dziękuję Państwu za uwagę.”
Radny Z. SOBCZAK poprosił, aby został sporządzony stenogram z wypowiedzi Pani Skarbnik
i przekazany radnym.
Radny A. MIĘSOK odnosząc się do wypowiedzi Pani Skarbnik powiedział, że taka sytuacja
nigdy wcześniej nie miała miejsca. Nigdy nie było tak złych relacji pomiędzy dysponentem
budżetu, a skarbnikiem. Każdy prezydent na przestrzeni ponad 20 lat szanował zdanie
skarbnika i nigdy nie traktował samorządu jako "prywatnego folwarku". Dziś już wiemy, że
nie ma dyscypliny finansów publicznych - ciągnął. Współpraca z Prezydent Wieczorek stała
się niemożliwa. O dokumentach, bez kontrasygnaty skarbnika, należałoby powiadomić RIO.
Radny zauważył, że ludzie odchodzą, bo Prezydent ma trudną osobowość. Ponadto, mimo
tytułów naukowych, nie ma "bladego pojęcia" o funkcjonowaniu i wydatkowaniu publicznych
pieniędzy.
Radny J. SOKÓŁ wyraził żal, że Rada nie posiadała wiedzy w tym temacie i uchwały
podejmowane były bez podstaw finansowych. Zachodzić będzie podejrzenie przy kolejnych
projektach procedowanych na sesjach RMZ - bowiem skąd pewność, że będą one pozostawały
w zgodzie z finansami publicznymi, czy też będą przejawem "ekonomii dr Iwony Wieczorek".
Radny Z. ZAPART, jako były Prezydent i obecny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ
zauważył, że współpraca prezydenta ze skarbnikiem, to ciągła dyskusja, analiza potrzeb
i możliwości gminy. Ceniąc fachowość Pani Skarbnik, powiedział, że analizy wykonanych
budżetów były prawidłowe. Na jakim etapie dochodzi do porozumienia pomiędzy
skarbnikiem, a prezydentem, to już sprawa pracodawcy i pracownika. Opinie komisji oraz RIO
były pozytywne. Nie można stwierdzić, aby Komisja Rewizyjna RMZ otrzymała jakikolwiek
sygnał o nieprawidłowościach na etapie rozliczania budżetu. To, o czym informuje dziś Pani
Skarbnik, być może ujawni się przy analizie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Poprosił
w imieniu Komisji, o przedstawienie stanowiska Prezydenta na najbliższe posiedzenie Komisji
Rewizyjnej RMZ. Radny zauważył także, że przy takiej polityce państwa, trzeba mieć stalowe
nerwy i wielką wiedzę, żeby podołać zadaniu prowadzenia finansów miasta, takiego jak
Zgierz. Dodał, że odpowiedzialność za finanse nie kończy się z końcem kadencji. Odnośnie
wniosku Skarbnika D. Kubiak powiedział, że decyzja została podjęta przez samą
zainteresowaną, dlatego Rada powinna przychylić się do wniosku. Od siebie dodał, że
współpracował z Panią Dorotą Kubiak i życzyłby każdemu, aby miał takiego
współpracownika, tak szczegółowego, drobiazgowego i skrupulatnego. Na koniec zwrócił się
do pani Doroty Kubiak dziękując za lata współpracy.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że zaskoczyły Ją słowa Pani Skarbnik i odniesie się
pisemnie do przedstawionych zarzutów. Dodała, że zawsze traktowała Panią Skarbnik jak
koleżankę, nie tylko współpracownika - "dziś muszę ten pogląd zweryfikować" - zauważyła.
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Prezydent wyjaśniła, że obieg dokumentów jasno wskazuje, iż wszystkie dokumenty najpierw
kierowane są do skarbnika, a potem do prezydenta. Jeżeli na dokumentach nie ma
kontrasygnaty skarbnika, oznacza, że nie rodzą żadnych skutków finansowych. Dodała, że
spotkania zawsze odbywały się w obecności Z-ców Prezydenta, Naczelników i Skarbnika,
z wyjątkiem tych, które organizowane były już po złożeniu przez Panią Dorote Kubiak
wniosku o odwołanie z funkcji Skarbnika Miasta Zgierza. Prezydent na koniec powiedziała, że
jest Jej przykro, że dowiaduje się o pewnych rzeczach "tutaj i teraz" - człowiek uczy się całe
życie - zaufanie do ludzi powinno być bardzo ograniczone. Powiedziała też, że w obecnej
sytuacji, cieszy się z decyzji, którą podjęła Pani Dorota Kubiak, a także z faktu, że "będzie
współpracować z kimś nowym, kimkolwiek innym, ale nowym".
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła opinię, iż ostatnie słowa Pani Prezydent były "bardzo
nieładne". Nie przystoi prezydentowi, żeby w ten sposób żegnać pracownika z 27-letnim
stażem - zauważyła. Wystąpienie Pani Skarbnik utwierdziło Klub Radnych PO w przekonaniu
o słuszności decyzji, o głosowaniu przeciw lub wstrzymywaniu się przy podejmowanych
przez Rade uchwałach ze skutkiem finansowym. Pani Kubiak jest fachowcem w dziedzinie
zarządzania finansami. Prezydenci się zmieniali, skarbnik zawsze pozostawał ten sam.
W imieniu Klubu Radnych PO podziękowała Pani Dorocie Kubiak za wieloletnią współpracę.
Radna, w imieniu Klubu, wręczyła Pani Dorocie Kubiak podarunek w postaci figurki "Anioła
Stróża".
Radny J. SOKÓŁ podziękował Pani Dorocie Kubiak, w imieniu swoim, oraz swoich
współpracowników za współpracę w V kadencji samorządu - "była podstawą naszego
działania, fundamentem podejmowanych decyzji" - dodał. To naturalna droga, że "skarbnika
wychowuje poprzedni skarbnik" - tak też było ze Skarbnikiem Krystyną Folgą, a następnie ze
Skarbnikiem Dorotą Kubiak. Teraz funkcję obejmie ktoś, kogo nie znają ani radni, ani
mieszkańcy miasta.
Radny A. FRACH powiedział, że jest w szoku z dwóch powodów: wystąpienia Pani Skarbnik
oraz faktu, że Klub Radnych Jerzego Sokoła nie wiedział o nieprawidłowościach w dziedzinie
finansów - przecież Klub ma "swojego" Z-cę Prezydenta.
Radny M. SENCEREK podziękował w swoim imieniu, a także w imieniu Klubu Radnych PiS za
współpracę. Wyraził jednak żal, że rezygnację ze stanowiska Pani Skarbnik złożyła trzy
godziny po udzieleniu Pani Prezydent absolutorium. W innym wypadku, może głosowanie
potoczyłoby się inaczej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI, w imieniu przedstawicieli
wszystkich jednostek pomocniczych, podziękował Pani Dorocie Kubiak za wzorcową
współpracę. Zwrócił uwagę, że w tej kadencji odchodzą lub zwalniani są najlepsi pracownicy.
Zachowanie Pani Prezydent (opuszczenie sali obrad) jest skandaliczne. "Pani tu wróci za rok,
kiedy skończy się ta najgorsza kadencja" - zwrócił się do Pani Doroty Kubiak.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w imieniu własnym oraz wszystkich radnych,
wręczając bukiet kwiatów, podziękował Pani Dorocie Kubiak za współpracę. Następnie,
w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji, poddał pod głosowanie ww. uchwałę.
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W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVIII/413/13 w sprawie odwołania
Skarbnika Miasta Zgierza.
Pani Dorota KUBIAK podziękowała za podjęcie uchwały i wyraziła nadzieję, że nowy skarbnik
będzie „twardą ręką” trzymał finanse Miasta. Podziękowała wszystkim współpracownikom za
ciepłe słowa, zaufanie i pracę. Przyznała, że odchodzi z UMZ z „ciężkim sercem”. Do radnych
oraz władz miasta zwróciła się z życzeniami, aby tegoroczny budżet został "zamknięty"
i wykonany prawidłowo - trzeba ciąć wydatki - zwłaszcza mając na uwadze nowe zasady
dokonywania opłat za pobyt dziecka w przedszkolach. Na koniec jeszcze raz wszystkim
podziękowała za 27 lat współpracy na rzecz Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 6c
powołania Skarbnika Miasta Zgierza - projekt omówiła Prezydent Miasta Zgierza
I. WIECZOREK. Przedstawiła kandydaturę Pana Roberta Zwierzyńskiego na stanowisko
Skarbnika Miasta Zgierza. Pan Zwierzyński posiada wyższe wykształcenie , uzyskał dyplom
magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - specjalizacja Prawo
pracy. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomii oraz z zakresu legislacji lokalnej.
Był pracownikiem Urzędu Statystycznego w Łodzi, jak również pracował w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi, w Wydziale Analiz. Przez 11 lat był Skarbnikiem w Gminie
Ksawerów. Pracował także w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Finansowym. Pani Prezydent
powiedziała, że w Jej odczuciu, Pan Robert Zwierzyński jest osobą godną powierzenia mu
funkcji Skarbnika Miasta Zgierza.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Pan Robert ZWIERZYŃSKI zabrał głos, mówiąc, że jest mieszkańcem Łodzi. Przedstawił swoje
wykształcenie oraz ścieżkę zawodową.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny A. MIĘSOK odnośnie pełnienia funkcji Skarbnika w Gminie Ksawerów, zapytał,
dlaczego zrezygnował ze stanowiska?
Pan R. ZWIERZYŃSKI odpowiedział, że został odwołany z przyczyn politycznych.
Radny A. MIĘSOK odczytał protokół z dnia 25 kwietnia 2012 r. z sesji Rady Gminy Ksawerów,
z którego wynika, że wniosek o odwołanie Skarbnika był spowodowany utratą zaufania przez
wójta, z uwagi na narażenie wójta na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co
skutkuje brakiem dbałości o interes Gminy Ksawerów. W jakim zakresie został Pan
pociągnięty do odpowiedzialności - zapytał radny.
Pan R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że ma przed sobą dwa dokumenty: z dnia 21 czerwca 2013
roku z Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny z którego wynika, że nie
figuruje w ww. rejestrze; oraz pismo Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie o naruszenie
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dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej - "w odpowiedzi na
Pana wniosek o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U. poz. 112 z póź. zm.) informacji o skierowaniu do Regionalnej
Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi przeciwko Panu jako Skarbnikowi Gminy
Ksawerów w obecnej kadencji samorządu, wniosku o ukaranie, uprzejmie informuję, iż do
Regionalnej Komisji Orzekającej do dnia dzisiejszego, wnioski takie nie zostały skierowane
(...) informuję, iż w stosunku do Wójta Gminy Ksawerów obecnej kadencji, do dnia
dzisiejszego, do Regionalnej Komisji Orzekającej w jego sprawie nie został skierowany
wniosek o ukaranie."
Radny A. MIĘSOK zapytał następnie, w jakim zakresie Pan, zdaniem Wójta, naruszył
dyscyplinę finansów publicznych?
Pan R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że nie wie oraz że żadne pismo nie zostało Mu w tej sprawie
dostarczone.
Radny Z. SOBCZAK poprosił, aby Pan R. Zwierzyński, na najbliższej sesji, ustosunkował się do
problemów wskazanych przez byłą Skarbnik D. Kubiak, a także przedstawił swoje pomysły na
naprawę finansów publicznych.
Pan R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że przedstawienie takiego bilansu otwarcia będzie Jego
obowiązkiem. Dodał tylko, że nie jest w stanie, na ten moment, wskazać czy taką informację
przedstawi na najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza.
Radny A. FRACH zapytał, czy Pan Zwierzyński należy do jakiegokolwiek ugrupowania
politycznego, czy kiedykolwiek startował w wyborach samorządowych, jeśli tak, to z jakiej
listy?
Pan R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że nie należy do żadnej partii i nie startował w żadnych
wyborach.
Radny J. SOKÓŁ zapytał, czy Pan Zwierzyński jest już pracownikiem UMZ?
Pan R. ZWIERZYŃSKI odpowiedział, że z Urzędu Miasta Łodzi został przeniesiony "za
porozumieniem stron" na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym UMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 7,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVIII/414/13 w sprawie powołania
Skarbnika Miasta Zgierza.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK podziękowała za podjęcie uchwały.
Skarbnik Miasta Zgierza R. ZWIERZYŃSKI także podziękował za podjęcie uchwały i powołanie
Go na stanowisko Skarbnika.
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Pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
12 lipca - brał udział w otwarciu Olimpiady Młodzieży w Zapasach na terenie MOSiR.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce
w omawianym okresie:
● Dwa pisma anonimowe - do zapoznania się w Biurze Rady,
● Pismo Regionalnej Izbie Obrachunkowej o posiedzeniu, w trakcie którego, prowadzona
będzie analiza dwóch uchwał Rady Miasta Zgierza z czerwca 2013 r.
● Zaproszenie na zawody pływackie od Burmistrza Ozorkowa,
● Pismo mieszkańca Zgierza R. Walisiaka, w sprawie dot. zadłużenia mieszkaniowego.
Pkt 8
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 24 czerwca 2013 r. do 21 lipca
2013 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 24 czerwca 2013 r. do 21 lipca 2013 r.
Pkt 9
Zapytania i wolne wnioski
Mieszkaniec Zgierza M. KOLENDA, odnosząc się do odpowiedzi Pani Prezydent na zapytanie
dot. zmiany studium, zauważył, że Prezydent zwróciła uwagę na stan obiektów w centrum
miasta. O który obiekt chodzi? - zapytał. Zapewne o budynek ze skośnymi dachami obok
nieruchomości należącej do Spółdzielni "ZGODA" - zauważył. Niektórym się ten obiekt
podoba, innym nie. Dlaczego ten budynek jest taki? - może dlatego, że właściciel nie chce
inwestować, może nie ma funduszy, może nie czuje takiej potrzeby, a być może zmuszają go
przyszłe, nieuniknione decyzje, bo czuje, że nie ma wsparcia władz w zakresie prowadzenia
swojej działalności i rozumie, że nie będzie w stanie podołać remontom, ze względu na
ogromną konkurencję, która wkrótce się pojawi - wyjaśniał. Raz jeszcze zapytał, jakimi
przesłankami kierowała się Pani Prezydent zmieniając studium (jaki jest interes
mieszkańców, co za tym przemawia, czy jest możliwa taka zmiana) oraz czy nie jest to
lobbowanie na rzecz jednej określonej firmy?
Mieszkaniec Zgierza H. OGRODOWCZYK ponownie zapytał o utworzenie biuletynu
informacyjnego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że powołanie biuletynu pozostaje w obszarze
działania władzy wykonawczej.
Mieszkaniec J. KOWALSKI, zwrócił się z prośbą, o wygospodarowanie w przyszłorocznym
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budżecie środków na renowację kamienicy na ul. Popiełuszki 1. Deski dachu są zbutwiałe,
a klatka schodowa jest w stanie tragicznym. Dodał, że administracja nie dba o porządek
i czystość - prosił o interwencję. Podpowiedział także, że w ramach rewitalizacji Parku
Miejskiego, warto byłoby utworzyć siłownię na świeżym powietrzu. Podobną konstrukcję
mieszkaniec oglądał w innym mieście. Tam, pomysł bardzo się wszystkim podobał.
Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK, w ramach sprostowania - odnośnie zapytania radnej
B. Świątczak - poinformowała, iż wieloletni pracownik UMZ B. Czerwińska "zrobiła"
uprawnienia i obecnie jest radcą prawnym.
Pkt 10
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXXVIII sesji.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski

Protokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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