
Protokół Nr XXXIX/13
XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza
I część z dnia 29 sierpnia 2013 r.

II część z dnia 03 września 2013 r.pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA KOMOROWSKIEGO.Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. I część trwała w godz. 10.00 - 16.50. II część trwała od godz. 10.00 - 15.00.
Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 23Radni nieobecni - 00Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d oraz od 1e do 1h.

Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie sesji. 2. Uwagi do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i  XXXVIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 5. Zapytania mieszkańców. 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:a) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Gorczańskiej),b) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Marka Szwarca),c)  uchylenia  uchwały  Nr  XXXVII/396/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca 2013 r.  w sprawie  wytycznych dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących złożeniai  realizacji  projektu  w  ramach  Programu  „Promowanie  różnorodności  kulturoweji artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”,d)  uchylenia  uchwały  Nr  XXXVII/397/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca 2013 r.  w sprawie  wytycznych dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących złożeniai  realizacji  projektu  pn.  „Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  12w Zgierzu”,e) zmiany uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXXVII/408/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w  sprawie  określenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za  inkaso  oraz  zasad  poborui  przekazywania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  właścicieli nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w granicach  administracyjnych miasta Zgierza,f)  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  darowizny  prawa własności  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  121  obrębie  miasta Zgierza oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/18,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,
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h) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,i) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,j) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,o) zatwierdzenia projektu porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Stryków,p) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowejw Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,r)  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  w  sprawie  zwiększenia  kontraktuz Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dziecii Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu.8. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2013 r.9. Informacja  na  temat  stanu ochrony środowiska na  terenie  dawnych zakładów ZPB „Boruta” w Zgierzu, w tym przedstawienie informacji co do:- 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),- stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i „za Bzurą” (w tym, kto jest właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do gleby i wód na terenie oddziaływania tych składowisk). 10. Informacja  Prezydenta  Miasta  Zgierza  na  temat  wyjaśnień dotyczących wystąpienia Skarbnik Miasta Zgierza pani Doroty Kubiak w dniu 26 lipca 2013 r. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 13. Zapytania i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad sesji. 
Pkt 1

Otwarcie sesjiPrzewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XXXIX  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. W  związku  z  Dniem  Strażnika  Miejskiego,  Przewodniczący  RMZ  oraz  Prezydent  wrazz  Zastępcami,  wręczyli  kwiaty  i  podziękowania  za  służbę  na  rzecz  mieszkańców  Zgierza, 
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przedstawicielowi Straży panu G. Szczepanikowi. Okolicznościowe dyplomy oraz  nagrody pieniężne za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz  podjęcie  skutecznej  akcji  ujęcia  sprawcy fałszywego alarmu bombowegow Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, przedstawiciele władz miasta, wręczyli starszemu  sierżantowi  B.  Kozaneckiemu  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Zgierzu  orazZ. Celedzie ze Straży Miejskiej w Zgierzu.Następnie Prezydent wraz z Zastępcami oraz Przewodniczący RMZ pogratulowali - wręczając kwiaty i dyplom - Mistrzowi Seniorów 2013 w kolarstwie górskim panu A. Miśkiewiczowi.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że na Jego ręce wpłynęło pismo od Pani Prezydent  informujące,  że  sesja  będzie  rejestrowana  na  nośniku  cyfrowym.  Następnie przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 2

Uwagi do porządku obradZ-ca Prezydenta B. BĄCZAK wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto  Zgierz darowizny prawa własności  zabudowanej nieruchomości  gruntowej  położonej  w  121  obrębie  miasta  Zgierza  oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 152/18, z pkt 7 ppkt f).Pismo Prezydenta oraz projekt uchwały stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI wycofał  z  porządku obrad projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXXVII/408/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. 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, z pkt 7 ppkt e).Pismo Prezydenta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Projekt uchwały nie wpłynął.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  zaproponował  wprowadzenie  projektu  uchwały  w  sprawie przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  zamkniętego  nr  2/POKL/5.2.1/2013 "Wsparcie  JST  w  zakresie  wdrożenia  standardów  świadczenia  elektronicznych  usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP".W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 2, zmiana została wprowadzona.Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  poprosił  o  zmianę  kolejności  podejmowanych  uchwał  z  pkt  7od ppkt g) do ppkt o) przenieść do pkt 7 od ppkt a) do ppkt i).W głosowaniu: za – 17, przeciw – 0, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad projektu uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza. 
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W głosowaniu: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poinformował także, iż na wniosek Z-cy PrezydentaP.  Staniszewskiego  (załącznik  nr  5) punkt  wynikający  z  planu  pracy  RMZ,  pn.  "Przyjęcie zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta Zgierza (podjęcie uchwały)" został  przełożony na wrzesień br. Przewodniczący RMZ dodał,iż na wniosek KR RMZ (załącznik nr 6) do porządku obrad sesji został wprowadzony pkt pod nazwą: "Informacja Prezydenta Miasta Zgierza na temat wyjaśnień dotyczących wystąpienia Skarbnik Miasta Zgierza pani Doroty Kubiak w dniu 26 lipca 2013 r.".Radny M. HILIŃSKI odnośnie zmiany w ustawie o systemie oświaty dot. obniżenia do 1 zł stawki za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, która będzie obowiązywać od 1 września br., zapytał, czy Rada nie powinna podjąć uchwały zmieniającej dotychczasowe przepisy.Sprawa zostanie wyjaśniona – mówi Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował sporządzenie nowego porządku obrad po zmianach. Dodał, iz w przerwie będzie obradowała także Komisja Budżetu i Finansów RMZ oraz Komisja Statutowo-Prawna RMZ.Radny M. PILARSKI zasugerował, w związku z pismem Z-cy Prezydenta P. Staniszewskiego dot. zmiany planu pracy RMZ i przesunięcia punktu - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium - sporządzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej plan pracy RMZ na II półrocze 2013 r. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przyznał  rację  radnemu.  Poprosił  Biuro  Radyo przygotowanie stosownego projektu uchwały.Radny A. MIĘSOK przypomniał o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - termin upływa z dniem 31 sierpnia br. Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że sprawozdanie jest już gotowe, zostanie dostarczone radnym do końca sierpnia br.Radny A. MIĘSOK zauważył, że organ stanowiący powinien zapoznać się ze sprawozdaniem na sesji Rady Miasta Zgierza.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, iż sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013  r.  będzie  przekazane  do  Biura  Rady  do  końca  sierpnia  br.,  natomiast,  zgodniez informacją z Biura Rady, podobnie jak w roku poprzednim - procedowane będzie na sesji we wrześniu br.Radny  M.  PILARSKI  zaproponował,  aby  przerwę  na  posiedzenia  komisji  ogłosić  po  pkt  5 porządku obrad, tj. zapytania mieszkańców.Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI zgodził  się  z  przedmówcą.  Następnie  przeszedł  do kolejnego pkt porządku obrad.Radny A. MIĘSOK zaproponował, aby pkt pn. "Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji" 
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przenieść na kolejną sesję RMZ. Od godz. 8.00, w dniu sesji, odbywało się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  RMZ  i  w  związku  z  tym,  pozostało  niewiele  czasu  na  zapoznanie  się  z  ww. dokumentami. Radny  M.  PILARSKI  powiedział,  że  nie  widzi  takiej  potrzeby.  Był  czas,  aby  zapoznać  sięz projektami protokołów.Z sali padły głosy za przesunięciem pkt pn. "Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji" do następnego, znajdującego się po pkt dot. podjęcia uchwał.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  propozycję  przyjęcia protokołów w pkt 7 porządku obrad.W głosowaniu:  za - 19, przeciw – 0 , wstrzym – 1, zmiana została wprowadzona.
Porządek obrad po zmianach:1. Otwarcie sesji.2. Uwagi do porządku obrad.3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.4. Zapytania mieszkańców.5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.6. Podjęcie uchwał w sprawach:a) 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, b) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,i) zatwierdzenia projektu porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Stryków,j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP",k) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Gorczańskiej),l) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Marka Szwarca),m)  uchylenia  uchwały  Nr  XXXVII/396/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca 2013 r.  w sprawie  wytycznych dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących złożeniai  realizacji  projektu  w  ramach  Programu  „Promowanie  różnorodności  kulturoweji artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, n)  uchylenia  uchwały  Nr  XXXVII/397/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca 
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2013 r.  w sprawie  wytycznych dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących złożeniai  realizacji  projektu  pn.  „Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  12w Zgierzu”,o) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowejw Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza, p)  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  w  sprawie  zwiększenia  kontraktuz Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dziecii Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu,r) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.7. Przyjęcie protokołu z XXXVII i  XXXVIII sesji.8. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2013 r.9. Informacja  na  temat  stanu ochrony środowiska na  terenie  dawnych zakładów ZPB „Boruta” w Zgierzu, w tym przedstawienie informacji co do:- 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),- stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i „za Bzurą” (w tym, kto jest właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do gleby i wód na terenie oddziaływania tych składowisk).10. Informacja  Prezydenta  Miasta  Zgierza  na  temat  wyjaśnień dotyczących wystąpienia Skarbnik Miasta Zgierza pani Doroty Kubiak w dniu 26 lipca 2013 r.11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.13. Zapytania i wolne wnioski.14. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 3

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliRadna  E.  KRZEWINA  złożyła  interpelacje  w  sprawach:  jakości  usług  przewozowych świadczonych przez Spółkę MPK z Łodzi (dot. tramwaju linii nr 46); terminu ustawienia wiaty na przystanku na ul.  Łęczyckiej przy ul. Musierowicza; informacji nt. wykonywanych przez Spółkę WodKan przyłączy pod nową myjnię samochodową (załącznik nr 7).Radna B. ŚWIĄTCZAK w imieniu Klubu Radnych PO złożyła interpelacje dot.:  prowadzonej budowy myjni przy zbiegu Aleji Armii Krajowej i ul. Łęczyckiej w Zgierzu (załącznik nr 8) oraz uwag  do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  studium  uwarunkowańi  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  oraz  Prognozy  oddziaływania  na środowisko  2013  (załącznik  nr  9).  Następnie  radna  złożyła  interpelację  dot.  podstawy zatrudnienia pani Danuty Bando na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowym UMZ 
(załącznik nr 10). Radny K. WĘŻYK złożył interpelacje w sprawach: udzielenia informacji dot. podjętych przez UMZ  starań  o  dofinansowanie  z  PFRON-u  do  wykonania  podjazdu  przed  Urzędem  Stanu Cywilnego; oznakowania ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Tuwima i ul. Staffa; informacji na jakim etapie jest budowa ul. Zawiszy oraz ul. Łagiewnickiej; zamontowania oświetlenia na ul. 
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Owsianej (załącznik nr 11). Radny poprosił także o zamontowanie słupków przed Miejskim Przedszkolem  Nr  7  w  Zgierzu.  Zwracając  się  do  Skarbnika  Miasta  Zgierza  poprosiło przedłożenie na wrześniowej sesji  RMZ informacji  o faktycznym stanie finansów miasta. Radny  zwrócił  się  również  do  Kierownika  MUK-u  z  zapytaniem  dot.  poruszanej,  na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej RMZ w miesiącach maj-czerwiec br., kwestii przesunięcia dwóch przystanków na ul. Długiej przy "Ekonomiku"  - czy zgłoszenie do Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych  i  Autostrad  było  wysłane  tylko  raz,  czy  jest  ponawiane.  Do  tej  pory przystanki nie zostały przesunięte, mimo, iż sprawa miała zostać zakończona w czerwcu. Radny  M.  PILARSKI  poprosił  o  interwencję  w  sprawie  skrzyżowania  ul.  Musierowiczaz ul. Piątkowską – notorycznie wyłączana jest tam sygnalizacja świetlna, co powoduje duże zagrożenie dla kierujących pojazdami i pieszych - wyjaśnił.Radny M. SENCEREK zgłosił interpelacje w sprawach: podjęcia interwencji w MPK Sp. z o. o.w  Łodzi  odnośnie  jakości  obsługi  pasażerów  linii  tramwajowej  nr  46  (załącznik  nr  12);  ustawienia  wiaty  na  przystanku  tramwajowym  na  ul.  Łęczyckiej (przy  ul.  Musierowiczaw kierunku Ozorkowa) (załącznik nr 13);  ustaleń dotyczących inwestycji budowy ul. Witosa, ul.  Czereśniowej  i  ul.  Dojazdowej (załącznik  nr  14);  podjęcia  zdecydowanych  działańw kierunku budowy parkingu przy SP Nr 10 na ul. Podgórnej (załącznik nr 15). Radny odniósł się  także  do  stanu  finansów  miasta  –  powiedział,  że  czuje  się  oszukany,  bowiem,  mimo,iż problem musiał istnieć od dawna, o złym stanie budżetu, radni dowiedzieli się po odejściu Pani Skarbnik. Następnie poprosił Skarbnika Miasta R. Zwierzyńskiego o przedstawienie na wrześniowej sesji RMZ rzeczywistej i realnej analizy budżetu. Radny poruszył także sprawę rozbudowy SP Nr 10 na Osiedlu Proboszczewice - czy jest już plan rozbudowy, kiedy radni będą mogli się z nim zapoznać? - pytał. Powiedział także, że "rzeczą niebywałą" - jeśli plotka jest prawdziwa - dodał -  jest budowa myjni samochodowej w Parku Miejskim.  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że podczas Konwentu Przewodniczącego RMZ  rozmawiano na  temat  przedstawienia  na  sesji  informacji  o  stanie  budżetu.  Skarbnik poinformował,  że  potrzebuje  czasu  by  dokładnie  przeanalizować  finanse  naszego  miasta, dlatego najprawdopodobniej Jego wystąpienie będzie miało miejsce na wrześniowej sesji.Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN zwrócił uwagę, że na ul. Nowej oraz kilku innych na terenie Osiedla Rudunki, od paru dni - bez przerwy – świecą się latarnie.Radna  B.  PALMOWSKA   odnośnie  zniszczonego  krawężnika  na  ul.  Złotej,  zapytała  –  jak wygląda  sprawa z  ponownym ustawieniem?  Następnie  zwróciła  uwagę,  że  plac  zabaw naul.  Podgórnej  jest   zaniedbany  i  brudny  -  poprosiła  o  jego  uporządkowanie.  Mówiła  teżo chodniku przy ul. Ozorkowskiej - jest on bardzo zapiaszczony - zauważyła. Poprosiła więco  oczyszczenie  chodnika.   Na  koniec  zapytała,  czy  mieszkańcy  doczekają  się  ukończenia budowy ulicy Witosa w bieżącym roku?   Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, kto „u nas” odpowiada  za oznakowanie ulic w czasie remontów (np. na ul.  Krótkiej i  ul.  Sieradzkiej)? Mówi się już o tym w mediach - zauważył. Odnośnie nowej  nawierzchni  ul.  Suchowolca,  zapytał,  czy  ktoś  sprawdzał  wykonanie  tej  inwestycji."To prosi  o pomstę do nieba" – zauważył -  przy intensywnych opadach deszczu,  pobliskie garaże  będą  zalewane.  Radny  zwrócił  także  uwagę  na  nową  inwestycję  -  budowę  myjniw centrum miasta -  kto podjął  decyzję o takiej  lokalizacji?  Myjnia powinna powstać obok stacji benzynowej, serwisu samochodowego, czy supermarketu, ale nie w centrum Zgierza - 
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mówił.  Herb miasta obsadzony kwiatami został  zniszczony -  ta myjnia w Parku Miejskim, obok  pomników  pamięci,  alejek  nazwanych  imieniem  zasłużonych  ludzi  -  to  absurd  - przekonywał radny. Następnie zapytał, kiedy zostanie ukończona budowa ul. Witosa?Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu K. KOSMALSKA poprosiła o skuteczną interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie uporządkowania i wykoszenia trawników zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Gałczyńskiego i ul. Parzęczewskiej oraz odnowienie oznakowania poziomego (załącznik nr 16).Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI  poprosiło  uczulenie  służb  miejskich  i  poprawę  oznakowania  objazdów w związku z  zamknięciemul. Konstantynowskiej. Podobnie jest na ul. Sieradzkiej - kierowcy się błąkają, ponadto częśćz nich wjeżdża w ul. Miroszewską i korzysta z mostu o ograniczonym tonażu do 3,5 tony.Radny K. WĘŻYK podziękował za wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Głowackiego.Radny M. HILIŃSKI podobnie jak radny Skupiński zwrócił uwagę na "opłakany stan" nowej nawierzchni ulicy Suchowolca.  Następnie radny złożył interpelacje w sprawach: wyjaśnienia przyczyn braku informacji o zmianie - na świąteczny - rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej  w  dniu  16.08.2013  r.  (załącznik  nr  17); usunięcia  wybrzuszenia  na  jezdni  na wysokości  Komendy  Policji  w  Zgierzu (załącznik  nr  18); zaniedbanej  i  zarośniętej drzewostanem działki na ul. Długiej 17 (załącznik nr 19); udzielenia dodatkowych informacji w odniesieniu do interpelacji z poprzedniej sesji dot. sytuacji ekonomicznej Spółki MPGK oraz kosztów  poniesionych  na  organizację  Święta  Miasta  Zgierza  (załącznik  nr  20);  uszczegółowienia  odpowiedzi  na  interpelacje  z  dni  14  czerwca  br.  oraz  27  czerwca  br. 
(załącznik nr 21).Radny S. SKUPIŃSKI podziękował za doprowadzenie do porządku ul. Podgórnej.Radny M. GAJDA odnosząc się do wypowiedzi radnych dot. stanu nawierzchni ul. Suchowolca - poczekajmy na to co będzie, nie ma co prorokować - stwierdził. Wg mnie ta ulica, na dzień dzisiejszy, spełnia swoje zadania – przekonywał.Radny A.  MIĘSOK poprosił,  aby informacja Skarbnika nt.  stanu finansów miasta,  która ma zostać przedstawiona we wrześniu, była złożona w formie pisemnej.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  w  Zgierzu  H.  URBANOWSKI  powiedział,że  jednostka  pomocnicza  jest  przeciwna  powstaniu  myjni  w  Parku  Miejskim.  Odnośnieul.  Suchowolca,  wyraził  opinię,  iż  nakładka  asfaltowa  została  położona  najlepiej  ze wszystkich, które wykonywano w bieżącym roku.  Radny A.  MIĘSOK w kwestii  nowej inwestycji  tzw.  myjni,  która ma powstać u zbiegu ulic Piątkowskiej i ul. Łęczyckiej, zwrócił się do Prezydenta Miasta o udzielenie informacji, kto był właścicielem  tej  działki,  na  którą  wydano  decyzję  o  warunkach  zabudowy  –  ostatnimi poprzednim - całą historię własności i tryb postępowania - w formie pisemnej.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poprosił  o  przyspieszenie  ukończenia  prac  na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i ul. 1 Maja (prawoskręt jest "rozpruty", przez 30 dni nic się tam nie dzieje, są utrudnienia w ruchu).
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W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego pkt porządku obrad.
Pkt 4

Zapytania mieszkańcówMieszkanka Z. NIECHCIAŁ odniosła się do wydanych decyzji: "lokalizacyjnej i środowiskowej na  budowę  spalarni".  Powiedziała,  że  w  świetle  art.  155  Kodeksu  postępowania administracyjnego, ww. dokumenty podlegają kontroli i w związku z działaniem szkodliwym danej  inwestycji,  decyzje  należy  unieważnić.  Zapytała  także,  czy  na  rzecz  Urzędu  Miasta Zgierza  nadal  pracuje  architekt  dr  Dominiczak?  W kwestii  budowy myjni,  powiedziała,  że pierwszymi właścicielkami działki były Jej ciotki, które następnie odsprzedały ją prywatnej osobie, później właścicielem była firma TomBud, a teraz nabył ją pan Zieliński. mieszkanka zapytała także,  "czy w końcu ktoś zdecyduje się odebrać 40 mln zł z Łodzi" -  słupy i  tory tramwajowe są w tragicznym stanie i  niedługo może to skutkować likwidacją komunikacji tramwajowej.  Odnośnie budowy ul. Wiosny Ludów zapytała, czy środki, które miały zostać przekazane  na  ten  cel  Starostwu,  zostały  zatrzymane  w budżecie  miasta  -  inwestycja  nie została  bowiem  wykonana.  Następnie  zapytała,  czy  "znalazły  się  płytki  chodnikowei krawężniki,  które były wybudowywane z ulicy Staffa,  Tuwima, Bazylijskiej?".  Czy umowy podpisywane z wykonawcami prac na ww. ulicach,  były zgodne pod względem prawnym? Kolejne pytanie: czy wiaty na przystankach na ul. Łąkowej mogą zostać odświeżone?Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK odnośnie ogłoszonego przez Miasto przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Popiełuszki 17a połączonego ze sprzedażą znacznej części skweru znajdującego się  przy ulicach:  Łódzka,  Popiełuszki  i  Śniechowskiego zapytał,  jakie motywy  kierowały  władzami   miasta  przy  podejmowaniu  takiej  decyzji?  W  związkuz  rewitalizacją  Parku  Miejskiego  im.  T.  Kościuszki  zapytał,  czy  nie  byłoby  zasadnym,  aby(by  polepszyć  wizerunek)  Miasto  otynkowało  parkan  przy  ul.  Parkowej,  a  następnie zorganizowało konkurs na graffiti, oczywiście - w dobrym guście?W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego pkt porządku obrad.
Pkt 5

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty dot. opłat za przedszkola wytłumaczył, że Rada Miasta na wprowadzenie zmian w uchwale, ma czas do31 sierpnia 2014 r. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, ponad pięciogodzinny bezpłatny czas, wynosić będzie 1 zł. Ponadto, odnośnie przystanku tramwajowego na ul. Łęczyckiej przy ul. Musierowicza, wyjaśnił, że Miejskie Usługi Komunikacyjne gromadzą środki na wykonanie wiaty,  która  ma stanąć  jeszcze  w tym roku.  W kwestii  linii  46  i  zachowania  kontrolerów biletów, władze miasta będą interweniować i domagać się zmiany w tym zakresie. Prezydent I.  WIECZOREK podziękowała wszystkim za interpelacje,  które przyczynią się do poprawy standardów życia w wielu dziedzinach - w naszym mieście. Zwrócę uwagę na temat poruszony przez radnego Pelikana - powiedziała. Również mnie, prawidłowe funkcjonowanie linii  tramwajowej  nr  46,  leży  na  sercu  -  dlatego  dziękuję  radnym  za  uwagi  -  na  pewno 
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zajmiemy się tą sprawą - mówiła.  Następnie zauważyła, że nie otrzymała do tej pory żadnego sygnału o złym stanie ul. Suchowolca. Odnośnie koszenia trawników przy ul. Parzęczewskieji  ul.  Gałczyńskiego  -  będziemy  interweniować  w  Starostwie  -  dodała.   Odnosząc  się  do interpelacji radnej B. Świątczak dot. budowy myjni u zbiegu ulic Armii Krajowej i Łęczyckiej, powiedziała,  że  Jej  pytania  były  sugerujące  i  ukierunkowane.  Wyjaśniła,  że  teren  został sprzedany  i  wydano  decyzję  o  warunkach  zabudowy  w  roku  2008,  czyli  za  kadencji Prezydenta K. Maślińskiego.Z-ca  Prezydenta P.  STANISZEWSKI potwierdził,  że  warunki  zabudowy zostały wydane dla właściciela nieruchomości  w 2007 roku. Teren ten jest  przeznaczony pod usługi  -  dodał -to  nie  jest  teren  parkowy.  Urząd  Miasta  nie  ma  prawa  do  odmowy  wydania  warunków zabudowy.  Na  początku  planowano  tam  postawienie  budynku  wielokondygnacyjnego,  po zmianie właściciela i zakresu inwestycji, podjęto decyzję o budowie myjni, po czym dokonano kolejnej  sprzedaży  terenu.  Aktualny  właściciel  realizuje  inwestycję,  na  którą  warunki zabudowy otrzymał poprzedni. Prezydent  I.  WIECZOREK  odnosząc  się  jeszcze  do  interpelacji  radnej  B.  Palmowskiej  - będziemy interweniować w GDDKiA w kwestii chodnika na ul. Ozorkowskiej; odnośnie placu zabaw na ul. Podgórnej zauważyła, że jest on często dewastowany, ostatnio zniszczony został betonowy stół  do tenisa  stołowego;  w kwestii  krawężników przy  ul.  Złotej  -  sprawdzone zostaną ustalenia Straży Miejskiej w tym zakresie. Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI dodał, że Straż Miejska wytropiła już sprawcę zniszczenia chodnika, będą wyciągane konsekwencje wobec sprawcy czynu.Prezydent  I.  WIECZOREK  odnośnie  uwagi  radnego  Skupińskiego  dot.  oznakowania  ulic podczas  remontu  zauważyła,  że  za  ustawienie  znaków  odpowiedzialny  jest  wykonawca usługi.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  wytłumaczył,  że  Wydział  Infrastruktury  UMZ  w miarę możliwości kontroluje tereny na których prowadzone są remonty. W większości przypadków, przygotowanie placu budowy, organizacji ruchu i zdobycie odpowiednich uzgodnień należy do wykonawcy. W kwestii ul. Konstantynowskiej wyjaśnił, że ze względu na prace remontowe została  ona  zamknięta  dla  pojazdów  z  wyłączeniem  służb  miejskich,  komunikacji autobusowej i wjazdów gospodarczych. Na wniosek służb miejskich dostawiono dodatkowe znaki, aby w sposób jasny oznakowane zostały objazdy. Co do pozostałych kwestii: w zakresie pasa drogowego przy ul. Ozorkowskiej - zwrócimy się ponownie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i  Autostrad  –  mamy  nadzieję,  że  inwestycja  wkrótce  się  zakończy.  Odnośnieul.  Witosa – 9 września br.  mija termin rozpatrzenia przez Wojewodę, który jest organem odwoławczym,  negatywnej  decyzji  wydanej  przez  Starostwo.  Wojewoda  może  wydać rozstrzygnięcie  w formie  wykonania  zastępczego i  tym samym zezwolić  na  budowę ulicy,a  może  także  przekazać  sprawę  do  ponownego  rozpatrzenia  Staroście.  W  zależności  od decyzji Wojewody, albo ulica Witosa będzie remontowana od podstaw, albo będzie położona tylko nakładka asfaltowa.  Co do pytania  dot.  myjni  i  przyłącza,  poprosił  o  zabranie  głosu przedstawiciela Spółki WodKan.Dyrektor  WodKan  R.  GAJDA  odnosząc  się  do  interpelacji  radnej  E.  Krzewiny  wyjaśnił,że inwestor myjni nie jest jeszcze podłączony ani do sieci wodociągowej, ani kanalizacyjnej. Przyłącza  będą  wykonywane  na  zasadach  ogólnych,  czyli  tak  jak  wszyscy  -  nieodpłatnie. 
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Odnośnie inwestycji powiedział, że spółka prowadzi trzy niezależne postępowania: środkowa część ulicy Ozorkowskiej - jest już wydana prawomocna decyzja Wojewody;  ul. Przyrodnicza - odmowna decyzja wydana przez Starostę została uchylona przez Wojewodę i przekazanado  ponownego  rozpoznania  -  w  przyszłym  tygodniu  powinna  zostać  wydana  decyzja pozwolenia na budowę; ul.  Witosa - w sposób niepoprawny Starostwo Powiatowe łączy tą inwestycję  z  pozostałymi  dwiema  w związku  z  czym wydana  została  decyzja  odmowna  - Wojewoda  rozpatruje  odwołanie  od  wspomnianej  decyzji.  Pan  R.  GAJDA  w  kwestii oznakowania dróg podczas remontów wspomniał, iż Spółka zwracała się do Straży Miejskiejo skontrolowanie oznakowania na ul. Miroszewskiej. Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK dodał, że wyczerpujące odpowiedzi zostaną złożone na piśmie. Radna B. ŚWIĄTCZAK w odniesieniu do wypowiedzi Pani Prezydent dot. pytań sugerujących zawartych w interpelacji, zauważyła, że jest radni reprezentują mieszkańców i m. in. w ich imieniu składają zapytania. Inwestycja budowy myjni bulwersuje i interesuje Zgierzan. Prezydent  I.  WIECOREK  powiedziała,  że  szczegółowe  odpowiedzi  zostaną  udzielone  na piśmie. Dodała, że ma prawo do oceny formy pytań i swojego odczucia.Radna E. KRZEWINA odniosła się do wypowiedzi Dyrektora WodKan R. Gajdy i stwierdziła,że nieprawdą jest, że wszystkim, obligatoryjnie Spółka wykonuje podłączenia nieodpłatnie.W związku z  brakiem kolejnych zgłoszeń,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zamknął bieżący punkt porządku obrad.Następnie  zaproponował  wprowadzenie  do porządku obrad sesji  w pkt  6 ppkt  s)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/386/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach na posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RMZ oraz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady.
Pkt 6

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 6 a
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 autopoprawką przedstawił  Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK odczytał uwagi Komisji, które zostały wyczerpane przedłożoną do projektu autopoprawką.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała o pomniejszone dochody z tytułu użytkowania wieczystego lub odpłatnego nabycia prawa własności - skąd dziś wiadomo, że takowych nie będzie?Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  wytłumaczył,  że  ta  zmiana  wynika  z  przeprowadzonej  analizy sprawozdania za I półrocze br. i urealnienia faktycznego stanu finansów miasta. Poza tym, dodał Skarbnik, nie ma zainteresowania kupnem nieruchomości należących do miasta. Radna K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała,  czy problemy ze sprzedażą mienia to kwestia ceny? Czy nie można urealnić cen w taki sposób, aby w bieżącym roku zbyć te nieruchomości? Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że Miasto podejmuje próby zbycia i w każdym kolejnym postępowaniu przetargowym, ceny są obniżane. Jednakże są przepisy regulujące tą kwestię (zaproponowaną cenę w porównaniu do wartości pierwotnej). Radny T. KUPIS zapytał o dział - gospodarka odpadami komunalnymi. Założenie dotyczyło kwoty  5  mln  zł,  a  wiadomo,  że  przetarg  przyniósł  oszczędności.  Czy  myślicie  Państwoo obniżeniu cen za wywóz śmieci? - zapytał władze miasta.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI mówi, że różnica pomiędzy planami, a kwotą po przetargu wynosi ok.  400  000  zł.  Umowa  z  firmą  dotyczy  II  półrocza  2013  i  całego  roku  2014.  Na  koniec sierpnia  wpłynęło  ok.  pół  miliona  złotych  od  mieszkańców.  Jednakże  nie  ma  możliwości ostatecznego stwierdzenia ile osób uiściło wpłatę, a ilu brakuje. Radny T. KUPIS zapytał o powód zmniejszenia środków (100 000 zł) dla Straży Miejskiej.Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  wyjaśnił,  że  miesięcznie  Straż  Miejska  wystawia  wezwania  do zapłaty na sumę ok. 20- 30 000 zł.  Wiele osób odwołuje się od tych decyzji.  Za I półrocze wykonanie jest na poziomie 120 000 zł, a plan był na kwotę 400 000 zł.Radny  A.  MIĘSOK  odniósł  się  do  wypowiedzi  Skarbnika  dot.  różnicy  pomiędzy  kwotą zaplanowaną  a  ostateczną  -  wynikającą  z  przetargu  na  gospodarkę  odpadami.  Zauważył,że różnica powinna być większa, Firma RS II miała otrzymać 4 200 000 zł lub 4 300 000 zł. Poprosił o sprostowanie.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że dokładnie sprawdzi tą informację.Radny M. HILIŃSKI odnośnie Działu - utrzymanie zieleni - kwoty 41 122 zł - zapytał, na co te środki mają zostać przeznaczone? To samo pytanie dotyczy 10 000 zł na rezerwę ogólną.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że kwota 10 000 zł stanowi różnicę między dochodami,a wydatkami. Prezydent nie tworzy nowego zadania, środki zostają przesunięte do rezerwy ogólnej.  Odnośnie  pierwszego  pytania,  powiedział,  że  kwota  41  122  zł  przeznaczona  jest prawdopodobnie na bieżące utrzymanie, ale dokładną informacje przekaże po sprawdzeniu wniosku. 
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Radny M. HILIŃSKI zapytał, o kwotę 240 000 zł zapisaną na dotacje niepublicznych placówek oświaty. Jak zostały podzielone te środki?Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  wyjaśnił,  że  jest  to  uzupełnienie  środków  na  przedszkolai  jednostki  niepubliczne.  Środki  zostały  podzielone  zgodnie  z  ustawą,  czyli  z  subwencją przypadającą na jednego ucznia.Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała o zmianę harmonogramu spłat kredytów.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że zmniejszenie rozchodów o 396 000 zł jest wynikiem rozmów z bankami i przesunięcia terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych na lata następne.Radny T. KUPIS zapytał o nowe zasady spłaty zobowiązań. Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że nie ma takiego dokumentu przed sobą. Dokładną informację nt. nowego harmonogramu może przedstawić w terminie późniejszym.Radny T. KUPIS poprosił, aby na przyszłość, zachowany został siedmiodniowy termin wpływu projektów uchwał przed sesją Rady Miasta Zgierza. Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  wytłumaczył,  że  opóźnienie  wynikało  tylko  z  przyczyn technicznych.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXXIX/415/13  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 6 b
zmiany  uchwały  Nr  XXXI/333/12  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  28  grudnia  2012  r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.  - projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI odczytał uwagi Komisji:a) w § 1 usunąć oznaczenie ustępu, tj. "1.",b)  dotychczasowy  ust.  2  paragrafu  pierwszego  oznaczyć  jako  punkt  pierwszy,  tj.  "1)", następnie usunąć wyrazy: "w/w uchwały" i "następujące", a przed wyrazem: "Ustala" dodać wyrazy: "§ 7." i spację,c) dotychczasowy ust. 3 paragrafu pierwszego oznaczyć jako punkt drugi, tj. "2)", następnie usunąć wyrazy: "w/w uchwały" i  "następujące", a przed wyrazami: "Upoważnia się" dodać wyrazy: "§ 15." i spację.
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Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  w  odniesieniu  do  pierwotnej  uchwały  budżetowejz  grudnia  ubiegłego  roku  zapytała,  na  jakiej  wysokości  zostało  ustalone  sfinansowanie przejściowego deficytu?Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że była to kwota 2 600 000 zł, a bieżącą uchwałą, zmieniona  zostaje  kwota  odsetek.  Zgodnie  z  umową,  debet  w  ROR-ze  może  pozostać  na poziomie  2  500  000  zł,  ale  przy  ewentualnym uruchomieniu  rachunku,  trzeba wziąć  pod uwagę dodatkowe koszty obsługi. Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzym. - 1,
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXXIX/416/13 w sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Zgierza na 2013 r.

Pkt 6 c
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:"a) w trzecim wierszu podstawy prawnej dotychczasowe zmiany do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach zastąpić prawidłowymi, tj. "(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731, z 2013 r. poz. 433)",b)  w  §  3  ust.  4  wyraz:  "Miasta"  napisać  małą  literą,  a  wyraz:  "Zgierz"  zastąpić  wyrazem: "Zgierza",c) w § 6 wyraz: "Miasta" napisać małą literą.".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poinformował, iż  podobnie jak podczas posiedzenia Komisji  Budżetu  i  Finansów  RMZ,  w  trakcie  obrad  sesji,  odbędzie  się  prezentacja multimedialna pn. "Program Emisji Obligacji dla Miasta Zgierza". Prezes  Zarządu  Dragon  Partners  M.  GOŁASZEWSKI  omówił  prezentację  (która  w  wersji papierowej stanowi  załącznik nr 25 do protokołu). Obligacje są nowoczesną formą kredytu, jaki  bank  udziela  jednostce  samorządowej  -  zauważył.  Wyjaśnił  różnice  pomiędzy  emisją obligacji a zaciągnięciem kredytu. Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych, który wchodzi w życie w przyszłym roku, jest głównym powodem emitowania obligacji przez wiele miast. Dotychczas  samorząd mógł  przeznaczyć do 15 % swojego dochodu na spłatę  zobowiązań 
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kredytowych  i  obligacyjnych.  Od  przyszłego  roku,  biorąc  pod  uwagę  kształtowanie  się wskaźników, ten procent spada do 5 - 6 rocznie. Oznacza to, że samorząd może przeznaczyć trzy razy mniej środków na ten cel,  co w konsekwencji   trzykrotnie wydłuża okres spłaty zobowiązania.  Drugą  konsekwencją  wprowadzenia  art.  243  ww.  ustawy  jest  konieczność dostosowania obecnego zadłużenia do nowych wskaźników -  czyli  zmiany harmonogramu spłat (obecnie spłata przewidziana jest na okres ok. 7 lat). Można więc nadpłacić część ratz  kolejnych  lat  (zwłaszcza  2014  -  2016)  i  przełożyć  spłatę  na  lata  2019  -  2022.  Pan GOŁASZEWSKI  dodał,  że  samorządy  emitują  obligacje  już  od  ponad  15  lat.  Na  2800 istniejących  samorządów,  obligacje  wyemitowało  ok.  600.  To  nie  jest  żadna  nowość  - zauważył.  Poza  tym,  że  obligacje  "wychodzą"  naprzeciw  wymogom  artykułu  243  ustawyo  finansach  publicznych,  to  są  także  produktem  tańszym  niż  kredyt.  Samorządy,  które otrzymywały  marżę  w  wys.  2  -  3%  na  kredyt,  na  obligacje  dostaną  od  1,1%  do  1,5%. Uprzedzając  pytania  dotyczące  zapisu  w §  1  ust.  2  projektu uchwały  o  150 osobach jako indywidualnych adresatach propozycji nabycia obligacji wyjaśnił, że wynika on tylko z ustawy o ofercie publicznej, który reguluje sposób oferowania obligacji. Obligacje można zaoferować tylko i wyłącznie jednemu bankowi. Następnie wyjaśnił, że przy wyborze banku, w przypadku emisji  obligacji,  stosuje  sie  przetargi  wg  kodeksu  cywilnego  oraz  negocjacje,  co  nie  jest możliwe  przy  zaciąganiu  kredytu.  Przedstawił  także  konieczność  zastosowania  obligacjii  przeprowadzenia  operacji  konsolidacji  kredytu.  Spadek dochodów ze  sprzedaży majątkuw porównaniu do poprzedniego roku obserwuje się w prawie każdym samorządzie. Spadek tej  nadwyżki  operacyjnej  jest  spowodowany  koniunkturą  gospodarczą  i  zmianą  budżetu państwa.  W  związku  z  tym,  pojawia  się  problem  z  zachowaniem  wskaźników  i  obsługą zadłużenia. Wyjaśnił, że jeśli wskaźniki zadłużenia pozostaną takie same jak w roku bieżącym, to uchwalenie budżetu w kolejnych trzech latach nie będzie możliwe. W konsekwencji, budżet zostanie  narzucony  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową,  której  celem  jest  uzdrowienie sytuacji  finansowej (czyli  maksymalne obniżenie wydatków i  "cięcie" inwestycji).  Operacja konsolidacji "zdejmie" część płatności z lat 2014 -2016 co pozwoli dostosować wskaźniki do wymogów ustawy o finansach publicznych. Z 15 710 mln zł obligacji, prawie 11 900 mln zł, przeznaczone zostanie na spłatę przypadających w tym roku rat kredytowych i przedpłatę rat w roku kolejnym. Nowego zadłużenia, przeznaczonego na deficyt wygenerowany w budżecie, jest 3 800 mln zł. Co więcej - zauważył - taka operacja umożliwi także korzystanie z nowej perspektywy unijnej. W  przyszłości pozwoli na bezpieczna obsługę nowego zadłużenia, czyli zrealizowania  większej  ilości  inwestycji.  Następnie  przedstawił  harmonogram  wykupu obligacji na lata od 2019 do 2022 roku. Najwyższa spłata przypada na lata 2021 i 2022, czyli na czas, kiedy raty kredytów i pożyczek są najniższe.  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.Radna E. KRZEWINA poprosiła o wyjaśnienie zasadności ujęcia w projekcie uchwały zapisu§ 1 ust.  2,  skoro nie przewiduje się  zbycia obligacji  na rzecz osób prywatnych.  Następnie, zapytała,  jaki  interes  z  nabycia  obligacji  będzie  miał  "przeciętny  Kowalski",  jeśli oprocentowanie jest na tak niskim poziomie? Lokata w banku może przynieść większe zyski - dodała.Prezes M. GOŁASZEWSKI wyjaśnił, że zapis uchwały pochodzi z ustawy o ofercie publicznej. Ustawodawca posługując się  określeniem "indywidualny adresat" nie miał  na myśli  osoby fizycznej. Oferta będzie skierowana do banku. 
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Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, jaka jest szansa, aby dowiedzieć się, jakie koszty poniosłoby Miasto emitując obligacje?Prezes M. GOŁASZEWSKI powiedział, że oprocentowanie jest oparte na stopie WIBOR - 2,74% plus  oprocentowanie  marży,  które  w zależności  od sytuacji  finansowej  miasta,  wynosi  od 0,6% do 1,5 %.  Radny  M.  SENCEREK  zapytał,  dlaczego  już  dziś  podejmujemy  taką  uchwałę,  skorow przyszłym miesiącu Skarbnik ma przedstawić aktualną sytuację finansów miasta? Skąd taka suma obligacji?Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  wyjaśnił,  że  wysokość  emisji  obligacji  została  ustalona  w  taki sposób, aby pięcioprocentowy wskaźnik zadłużenia na przyszły rok nie został przekroczony. W innym przypadku, Rada nie mogłaby podjąć uchwały budżetowej na rok 2014. Najdroższe kredyty  chcemy zastąpić  tańszym środkiem,  czyli  emisją  obligacji  -  dodał.  To wygeneruje także pewne oszczędności z tytułu niższych - niż od kredytów - odsetek od wyemitowanych obligacji.Radny SENCEREK ponownie zapytał,  czy Rada mogłaby podjąć decyzję na następnej  sesji,po wysłuchaniu informacji Skarbnika?Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  powiedział,  że  po  analizie  dokumentów,  doszedł  do  wniosku,że  sytuacja  miasta  Zgierza  wymaga  pewnej  interwencji.  Poziom  wykonanych  dochodóww  stosunku  do  zaplanowanych  jest  niski.  Ponadto  nie  ma  zainteresowania  nabywaniem nieruchomości  należących  do  Miasta,  stąd  założenie,  że  wpływy  do  budżetu  nie  wzrosną.Aby  zapewnić  dalsze  funkcjonowanie  Miasta  i  realizację  zaplanowanych  i  wpisanych  do budżetu inwestycji, dodatkowe środki są konieczne.  Radny M. SENCEREK zapytał, czy gdyby pani D. Kubiak nie złożyła wniosku o odwołanie i nie przedstawiła stanowiska na jednej z ostatnich sesji, Radni nadal żyliby w przeświadczeniu,że nic złego z finansami miasta się nie dzieje? Czy sytuacja jest aż tak dramatyczna, że decyzję o  emisji  obligacji  musimy  podjąć  już  dziś?  Skąd  pewność,  że  taka  kwota  wystarczy?„Nie potrafię zrozumieć tej nagłej tragedii” - mówił. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że Skarbnik wskazał, iż emisja obligacji to "ruch niezbędny".Radny M. HILIŃSKI zapytał, co się stanie jeśli w roku 2019 Miasto nie będzie miało środków na spłatę?Prezes M.  GOŁASZEWSKI zauważył,  że na rok 2022 przewidziana jest  spłata w wysokości ponad  7  mln  zł.  Jeśli  wygospodarowane  z  dochodów  budżetu  środki  Rada  postanowi przeznaczyć np. na inwestycje, samorząd może wyemitować kolejne obligacje i wtedy sytuacja się nie zmieni. Radny  A.  MIĘSOK  skierował  do  Pani  Prezydent  zapytanie,  dlaczego  wybrano  firmę DragonPartners do wykonania analizy i prezentacji oraz jaki jest koszt tej usługi?
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Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że ta firma skutecznie wprowadziła obligacje w innych gminach.  Przed  podjęciem  ostatecznej  decyzji,  odbyło  się  spotkanie  z  pięcioma  innymi firmami, przeanalizowaliśmy oferty i wybraliśmy najkorzystniejszą – wyjaśniła. Prezes M. GOŁASZEWSKI powiedział, że zawarta została umowa, na podstawie której Miasto za usługę zapłaci dopiero wtedy, kiedy firma pozyska obligacje taniej niż "dzisiejsze" kredyty. Innymi  słowy,  DragonPartners  otrzyma  wynagrodzenie  za  obniżenie  Miastu  kosztów finansowych.Radny  A.  MIĘSOK  zapytał,  czy  firma  zwracała  się  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowejo opinię?Prezydent  I.  WIECZOREK wyjaśniła,  że o  opinie RIO można wystąpić  dopiero po podjęciu uchwały.Radny A. MIĘSOK powiedział, że radni nie mieli czasu na rozważne podjęcie decyzji.  Dlaczego nie przedstawiono studium wykonalności kredytu i obligacji? Decyzję o konsolidacji kredytów podejmują samorządy odpowiedzialne, których dysponenci budżetu, mając na uwadze brak wpływów, prowadzą działania zmierzające do poczynienia oszczędności. Dlaczego dopiero po ujawnieniu pewnych faktów przez Panią D. Kubiak, podejmuje się takie nagłe decyzje? - pytał radny. To jest "rolowanie długu" - mówił - i zrzucanie kolejnych spłat na następne kadencje. Dziś próbuje się "przypudrować tą całą sytuację, która przez trzy lata była pokazywana jako wspaniała  ekonomia  dr  Iwony  Wieczorek"  -  zauważył  radny.  Zwracając  się  do  Prezesa Gołaszewskiego zapytał, skąd pewność, że w latach 2021 i 2022 budżet miasta będzie stać na wykup obligacji. W historii Zgierza nie było jeszcze sytuacji, żeby Rada musiała podejmować takie decyzje ratując budżety na kolejne lata - dodał.Prezes  M.  GOŁASZEWSKI  wskazał,  że  ilość  zobowiązań zaplanowanych  na  te  lata  nie  jest wyższa od zobowiązań, które obciążają budżet w roku bieżącym. Biorąc pod uwagę spadek wartości pieniądza, czyli inflację, "to te pieniądze które są w przyszłości, będą - mniej więcej - dla państwa obciążeniem 1/4 niżej w swoim ciężarze, niż dzisiaj". Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że nie jest prawdą stwierdzenie, że nigdy wcześniej  Rada nie brała pod uwagę emisji  obligacji.  Takie rozmowy wspólnie z Bankiem Spółdzielczym, prowadzone były w poprzedniej kadencji samorządu.Prezydent I. WIECZOREK odnosząc się do wypowiedzi radnego Mięsoka, zauważyła, że jeszcze nigdy nie było tak, żeby Miasto nie miało zadłużenia. Kiedy obejmowałam urząd Prezydenta, zadłużenie  sięgało  45%,  a  obecnie  dochodzi  do  34%  -  wyjaśniła.  Obligacje  są  takimi instrumentami, dzięki którym, zamienimy droższe zadłużenie na tańsze - dodała – chociażbyz różnicy marży osiągniemy oszczędności. Nie tylko w Zgierzu jest taka sytuacja. Wiele innych miast boryka się z problemem braku wpływów ze sprzedaży mienia - zauważyła. Radny  J.  SOKÓŁ  wyraził  wątpliwość  co  do  prognoz  finansowych  na  lata  2019  -  2022. Prezydent  VIII  kadencji  będzie  musiał  spłacić  to  zadłużenie.  Zaciągnięcie  kredytu  -  przy stałych ratach –  byłoby bardziej  bezpieczne.  Nikt  nie  może  zaświadczyć,  że  w roku 2021 Miasto będzie stać na wykup obligacji za 6 mln zł. Ponadto, wprowadzenie waluty Euro może także się wiązać z destabilizacją – dodał.
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Prezes M. GOŁASZEWSKI zauważył, że czy kredyt, czy obligacje, to takie same pieniądze do spłaty. Co do prognoz... metody zastosowane przeze mnie są często stosowane, m. in. przez Regionalną  Izbę  Obrachunkową  do  szkolenia  skarbników.  Prognoza  krótkoterminowa wskazuje,  że  Miasto  nie  będzie  miało  możliwości  spłaty  aktualnego  kredytu.  Prognoza długoterminowa  jest  przygotowana  na  bardzo  konserwatywnych  założeniach,  nie  zakłada szalonego  rozwoju  miasta  i  przypływu  podatków,  oparta  jest  natomiast  na  inflacjii umiarkowanym wzroście PKB – wytłumaczył. Spłaty w latach 2021 i 2022 są na poziomie spłat w latach aktualnych.Radna K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA powiedziała że nam jako radnym, bez względu na stan wiedzy fachowej - finansowej - brakuje „prostej wyliczanki” - wskazania różnicy pomiędzy kosztami obligacji, a kosztami kredytu. Prezes  M.  GOŁASZEWSKI  wyjaśnił,  że  aktualne  kredyty  zaciągnięte  przez  Miasto  są oprocentowane marżą ok. 2%, natomiast obligacje ok. 1%. Nie znany jeszcze ofert banków, ale rocznie,  można przewidzieć,  że oszczędności  sięgną od 50 000 zł,  poprzez 100 000 zł  lub nawet jeszcze więcej. Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wtrącił,  że  każdorazowo,  na  etapie  podejmowania  uchwałynp.  o  zaciągnięciu  kredytu,  również  nie  ma  informacji  o  wysokości  oprocentowania. Ostateczne  warunki  znane  są  dopiero  po  rozstrzygnięciu  przetargu  -  podobnie  wygląda sytuacja z obligacjami.Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, jakie kroki, w roku 2021, będzie mogło podjąć Miasto  jeśli  sytuacja  finansowa  będzie  tak  zła  jak  w roku  bieżącym?  Czy termin  wykupu obligacji podlegać może przesunięciu? Jakie są obwarowania?Prezes M. GOŁASZEWSKI zauważył, że już częściowo wyjaśniał tą kwestię. Jeśli w latach 2021 lub  2022,  budżet  nie  wygospodaruje  takich  środków,  lub  Rada  zdecyduje  o  innym  ich przeznaczeniu,  możliwa będzie emisja nowych obligacji  lub zaciągnięcie kredytu na spłatę starych.Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA skierowała do Pani Prezydent pytanie: jeśli w roku 2014 Miasto również wygeneruje deficyt,  czy wówczas będziemy zaciągać kredyt,  czy emitować obligacje?Prezydent  I.  WIECZOREK powiedziała,  że  w przyszłym roku będziemy mogli  wyemitować obligacje, jako dobry instrument finansowy. Radna B.  PALMOWSKA zapytała,  czy Pani Prezydent wspólnie ze Skarbnikiem analizowała możliwości  wygospodarowania oszczędności.  Radna powiedziała,  że oczekuje  konkretnych działań - zwolnienia, rezygnacja z imprez w mieście, nowych inwestycji.Prezydent I. WIECZOREK zapytała radną, dlaczego musimy rezygnować z czegokolwiek skoro można emitować obligacje i zaspakajać potrzeby mieszkańców w szerokim zakresie. Odnośnie zwolnień pracowników, jeżeli  taka jest  wola Rady -  już od przyszłego tygodnia zaczniemy ograniczać  zatrudnienie.  W kwestii  imprez  i  inwestycji  np.  naprawy nawierzchni  ulic  -  to zdania  mieszkańców  są  podzielone  i  różne  w  zależności  od  potrzeb  -  tłumaczyła  Pani Prezydent.
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 Radny Z. ZAPART przypomniał wszystkim kilka faktów z historii miasta z zakresu finansów publicznych. Co miesiąc w trakcie sesji RMZ, przyjmujemy uchwałę w sprawie zmian w WPF do  roku  2029,  oraz  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  bieżącym  budżecie.  Pan  Gołaszewski przedstawił kwoty i prognozę na podstawie m. in. dokumentów takich jak właśnie Wieloletnia Prognoza Finansowa. Po raz pierwszy o obligacjach mówiło się już w roku 2008 – wówczas kondycja  finansowa  była  tragiczna.  II  kadencja  (1994-1998)  skończyła  się  "potężnym minusem"  przy  dużej  inwestycji,  tj.  budowie  oczyszczalni  ścieków  współfinansowanejz byłymi już zakładami Boruta. Zadłużenie tej kadencji doprowadziło do tego, że w roku 1998, kiedy  obejmowałem  stanowisko  Prezydenta  -  mówił  radny  -  nie  było  żadnego  ruchu finansowego. Zdolność finansowa miasta do zaciągnięcia kredytu była zerowa. Nie było także jeszcze  możliwości  pozyskiwania  środków  zewnętrznych,  czyli  dotacji  unijnych.  W  latach 1998-2002 budżet miasta wahał się w granicach pomiędzy 80 - 90 mln zł, a dziś są to kwoty ok. 130 - 150 mln zł. III kadencja zaciągnęła potężny kredyt w NFOŚ-u. Wymagało to wówczas spłaty ok. 6 mln zł kredytu w ciągu jednego roku, przy wydatkach na wszystkie inwestycje rzędu ok. 2 mln zł. Porównajmy wydatki na inwestycje i raty kredytów: wtedy relacja równała się 1:3 lub 1:4, a teraz 1:1. Jedynym wyjściem była restrukturyzacja zadłużenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, która rozciągnęła w czasie spłatę kredytu z 9 lat na 13 lat.W  tym  roku  spłacamy  ostatnią  transzę  kredytu  na  budowę  oczyszczalni  ścieków.  Słowa uznania  dla programu przygotowanego przez  firmę DragonPartner.  To jedyne wyjście  dla miasta – przesunięcie w czasie aktualnego zadłużenia. To jedyna szansa, aby w następnych latach móc korzystać  ze  środków unijnych,  inwestować i  realizować  plany -  przekonywał radny. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ powiedział, że nic się nie stało nagle - zła sytuacja finansowa Miasta zaczęła się w bieżącym roku. Również polityka Ministra Finansów doprowadziła do takiego stanu. Łatwo zrzucać nowe zadania na samorządy, nie przekazując żadnych środków na ich realizację. Na dziś innego wyjścia nie ma - powiedział Z. ZAPART. Prezydent  jest  organem wykonawczym  i  musi  wygenerować  środki  na  wszystkie  zadania Miasta. Powinniśmy podjąć decyzję o emisji obligacji, aby miasto żyło na takim poziomie, jak do tej pory. Pani D. Kubiak zostawiła przejrzyste finanse miasta, ale być może wystraszyła się problemu  jaki  zaistniał.  Pan  Skarbnik  w  ciągu  miesiąca  dokonał  analizy  finansówi  przedstawił  wyjście  z  problemu.  Im szybciej  podejmiemy decyzję  o  emisji  obligacji,  tym lepiej dla nas, dla budżetu i dla Miasta.Radny  A.  MIĘSOK  zauważył,  że  dotychczasowe  zadłużenie  było  zaciągnięte  na  konkretną inwestycję.  Teraz  proponuje  się  kolejne  -  na  tzw.  „przejedzenie”.  Wskazał,  że  zadłużenie miasta nie zmalało, zmniejszyły się wskaźniki,  ale kwota długu nadal oscyluje w granicachok.  50  mln  zł.  Obligacje  to  „uśpienie  czujności”,  zdjęcie  odpowiedzialności  z  tej  kadencji samorządu,  a  tym samym,  obciążenie  na  kolejne  lata.  Kredyt  jest  droższy,  trudniejszy  do spłaty, ale dyscyplinuje, „zakłada kaganiec” na populistyczne działania władzy.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  zapytał  radnego,  jaka  jest  różnica  pomiędzy  obowiązkiem spłacenia kredytu, a obowiązkiem wykupu obligacji? Radny  A.  MIĘSOK  wyjaśnił,  że  oczywistym  jest,  że  określone  są  terminy  zapadalności konkretnych serii.Prezes M. GOŁASZEWSKI zauważył, że to wydłużenie czasu spłaty zadłużenia wynika również z ustawy. To nie tylko decyzyjność obecnych władz miasta. 
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Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  w  Zgierzu  A.  ŁASZCZEWSKI  powiedział,że  główną  przyczyną  problemów  Miasta,  jest  brak  wypracowanej  nadwyżki  budżetowej. Ustawa  o  finansach  publicznych  "ma  już  brodę  sięgającą  10  lat",  więc  do  takiej  sytuacji należało się przygotować już wcześniej. Samorządy, które decydują się na emisję obligacji lub kredyt dla poprawnego skonstruowania budżetu na rok 2014, charakteryzują się tym, że nie wypracowały odpowiedniej wysokości nadwyżki budżetowej. Szkoda, że dziś nie padło słowo, co zrobić aby taką nadwyżkę osiągnąć? Jakie konkretne działania zostaną podjęte, aby obniżyć koszty funkcjonowania?Radny T. KUPIS powiedział: "Panie Przewodniczący, nie wiem jak bardzo długo czekałem na ten głos... ale dziękuję. Ja mam pytanie, co do zasady, od strony przygotowania materiału, ja rozumiem pana tutaj  Gołaszewskiego,  że  biznes  jest  biznes,  i  trzeba po prostu przekonać wszystkich, tak, żeby w portfelu jeszcze jak się podpisze, to zostało jakieś tam odpowiednie uposażenie,  ale  to  jest  Pana  rola  i  szanuje  po  prostu.  Materiał  został  przygotowany  pod względem merytorycznym, tak jak powiedziałem na Komisji Budżetu i Finansów, poprawnie, czytelnie, ale ja mam pytanie do Pani Prezydent, do osoby która tutaj reprezentuje całe miasto i przygotowuje pewne scenariusze i rozwiązania, które albo zaakceptujemy my - jako radni, albo  po  prostu  nie.  Bo  tak  powiem,  zgadzam  się  w  pełni  tutaj  z  wypowiedzią  radnego Sencerka, dlaczego akurat w dniu dzisiejszym mamy to podjąć, jeżeli nie mamy alternatywy. Jaką alternatywę mamy, czy zamienimy kredyty na obligacje? Ja uważam, że w 2014 roku będzie  zdecydowanie  więcej  informacji  na  temat  możliwości  pozyskiwania  środków zewnętrznych,  a  wiemy,  że  będą  zdecydowanie  większe,  tak  jak  tutaj  zaznaczył  radnyi  Prezydent  Zapart  i  uważam,  że  z  takimi  decyzjami,  od  strony  podjęcia,  wyemitowania obligacji,  powinniśmy  się  wstrzymać  na  konkretne  inwestycje.  Bo  na  tą  chwilę  chcemy wyemitować obligacje na pokrycie długu który istnieje. Nic nie dostajemy w zamian. Jeżeli będziemy mieli informacje od strony, jakie mamy programy, jakie płaszczyzny, które chcemy zagospodarować,  w  rzeczywistości  wtedy  jest  możliwość  podjęcia  decyzji  odpowiedniej,że  dobrze  -  emitujemy obligacje  na  konkretne  inwestycje,  ale  nie  na  to,  co  już  po prostu istnieje. I teraz jest jeszcze taka sytuacja, to co powiedział Przewodniczący Łaszczewski, nikt nie  pokusił  się,  a  tutaj  do  Pani  Prezydent,  od  strony  przedstawienia  w  dniu  dzisiejszym alternatywy innej, to co obligacje, dobrze, łatwiej przełożyć na nie nasze pokolenie, tylko na pokolenie naszych dzieci, że dobrze, spłacajcie sobie w 2020 roku, w 2020 ile - 7 mln i tak dalej. No prognoza może być trafiona, może być mylna i każdy się ze mną zgodzi, że to jest tylko  po  prostu  wróżenie  z  fusów,  wróżenie  z  fusów.  Ja  oczekuję  od  Pani  Prezydent,  ja oczekuję od Pani Prezydent i służb finansowych tego miasta, jako Tomasz Kupis, jako radny, jako  mieszkaniec  tego  Zgierza  o  przygotowanie  konkretnego  rozwiązania  pod  względem obniżenia wydatków. No bo jeżeli  dochody są niższe,  to szukamy oszczędności  po drugiej stronie i dopiero będzie taka sytuacja, że dobrze, przeanalizujemy możliwości, to co możemy zrobić  na  bieżąco i  to,  co  nam zostanie  w alternatywie  -  zaciągnięcie  i  wyemitowanie  po prostu obligacji, nic więcej. Dziękuję."Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI zapytał, co by się stało  gdyby  w  najbliższych  latach  koniecznym  było  emitowanie  kolejnych  obligacji,  czy wskaźnik nie zostanie przekroczony? Co z ewentualną nadwyżką wygenerowaną w związkuz emisją obligacji - jakie działania zamierza podjąć Pani Prezydent?Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że nie ma żadnej nadwyżki, a kwota ok. 4 700 000 zł ma pokryć  deficyt,  czyli  różnicę  pomiędzy  dochodami,  a  wydatkami.  Z  emisji  obligacji  część środków przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu,  a pozostała część na nadpłacenie rat 
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kredytów. Z tych 15 mln zł nic nie zostaje na nowe inwestycje.Prezes  M.  GOŁASZEWSKI  dodał,  że  konsolidacja  kredytów  pozwoli  na  takie  obniżenie wskaźników, że w latach kolejnych Miasto będzie miało możliwość zaciągnięcia np. kredytui tym samym skorzystania z oferty programów unijnych. Radny A. FRACH zapytał o alternatywę, o podjęcie innych działań, by zlikwidować deficyt.Prezes M. GOŁASZEWSKI wyjaśnił, że przez cztery miesiące nie ma możliwości zwiększenia dochodów w taki sposób, aby wygenerować środki na deficyt.Radny A.  FRACH zapytał,  "dlaczego nie wzięliśmy pieniędzy z dywidendy ze spółek,  które mają  zyski"?  Odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Zaparta  dotyczącej  decyzji podejmowanych  na  szczeblu  Ministerstwa  Finansów,  zauważył,  że  w  ubiegłym  roku,w listopadzie,  to Rada Miasta,  większością głosów, podjęła decyzję o zwolnieniu pewnych podmiotów z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości i w ten sposób pozbawiła budżet Zgierza dochodu, rzędu ok. 3 mln zł. Z-ca Prezydenta B.  BĄCZAK zauważył,  że te 2 700 000 zł,  których Rada pozbawiła budżet miasta, pozostało "w kieszeni" u mieszkańców Zgierza.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, kiedy Warszawa wyemitowała obligacje?Prezes  M.  GOŁASZEWSKI  powiedział,  że  Warszawa  co  roku,  od  kilkunastu  lat,  emituje obligacje. Dług tego miasta sięga ok. 6 miliardów zł.Radny  M.  PILARSKI  zauważył,  że  do  tej  pory  Miasto  zaciągało  kredyty  na  spłatę dotychczasowych zadłużeń z oprocentowaniem ok. 3% rocznie. W tej chwili, sytuacja jest taka sama,  tylko,  że  z  oprocentowaniem  równym  ok.  1%.  Zamieniamy  droższy  instrument  na tańszy - dodał.Radny A. FRACH poprosił o odpowiedź na pytanie dot. dywidendy. Kto reprezentował Miasto na Walnym Zgromadzeniu Wspólników? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że nikt nie zgłasza się do odpowiedzi.Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  zapytała  dlaczego,  skoro  ta  operacja  jest  tak  bardzo opłacalna, nie możemy wyemitować obligacji na całość długu?Prezes  M.  GOŁASZEWSKI  wyjaśnił,  że  art.  169  ustawy  o  finansach  publicznych,  zabrania samorządowi spłaty w ciągu roku, więcej niż 15% swoich zobowiązań. Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA powiedziała, że w takim razie możemy tylko żałować, że nie zaczęliśmy emitować obligacji trzy lata temu.Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że spotkanie w tym temacie (na co jest potwierdzenie) zostało zorganizowane w 2011 roku, ale Pani Skarbnik nie byla wówczas zainteresowana tym tematem.
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Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  na  pytanie  radnego  Fracha  odpowiedział,  że  nigdy wcześniej  nie  poruszano tematu dywidendy,  nie  było  potrzeby by  obciążać  w ten  sposób spółki miejskie, pozbawiając je możliwości inwestowania i działania. Radny K. WĘŻYK zapytał, w jakich obszarach budżet miasta został niedoszacowany?Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że analiza finansów miasta zostanie przygotowana na wrzesień br. Na ten moment przeanalizował planowane i zrealizowane dochody z ostatnich trzech lat. Rok 2010 i 2011 - wykonanie dochodów jest na poziomie 132 mln zł, w roku 2012 - 145 mln zł, a budżet 2013 to ponad 150 mln zł. Wykonanie dochodów nie jest tak wysokie jak w  poprzednich  latach.  Po  wstępnej  analizie,  stwierdził,  że  budżet  został  przeszacowanyo ok.  10 do 12 mln zł.  Nie ma sprzedaży mienia,  ludzie nie płacą podatków, Ministerstwo przekazuje mniejsze wartości z podatki PIT i CIT. Jest jedno rozwiązanie, ale ono nie będzie satysfakcjonujące - jakie? - trzeba szukać oszczędności.Prezydent I. WIECZOREK poprosiła o 5 minut przerwy.Radny A. MIĘSOK zgłosił wniosek formalny, aby głosowanie nad procedowanym projektem uchwały odbyło się w trybie imiennym.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż głosowanie nad wnioskiem odbędzie się po przerwie. Następnie ogłosił 10 minut przerwy w obradach. Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie, a następnie, w związku ze  złym  samopoczuciem  przekazał  prowadzenie  obrad  Wiceprzewodniczącemu  RMZG. MACIŃSKIEMU.Prezydent I. WIECZOREK poprosiła o ogłoszenie przerwy w obradach XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza  do  dnia  3  września  2013  r.  do  godz.  10.00,  w  związku  z  koniecznością przeanalizowania możliwości wprowadzenia oszczędności zgłaszanych przez radnych.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  przychylając  się  do  wniosku,  ogłosił  przerwęw obradach do dnia 3 września br., tj. do wtorku, do godz. 10.00.
II część XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r.

Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 22Radni nieobecni - 01 (Marek Sencerek)Listy obecności stanowią załączniki od 1e do 1h.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  na  podstawie  listy  obecności  stwierdził  quorumi  wznowił  po  przerwie  obrady  XXXIX  sesji.  Następnie  zapytał  radnego  A.  Mięsoka,
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czy  podtrzymuje  swój  wniosek  formalny  o  głosowanie  imienne  nad  procedowanym projektem uchwały. Radny A. MIĘSOK powiedział, że podtrzymuje wniosek. Następnie chciał dodać "kilka słów do tego wniosku".Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  nie  udzielił  głosu  radnemu.  Zauważył,  że  w  tym punkcie odbyła się już długa dyskusja i w związku z tym nie przewiduje kolejnych głosów. Następnie poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego A. Mięsoka. W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 2, wniosek został podjęty. Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  powiedział,  że,  aby  przyspieszyć  procedurę głosowania, będzie odczytywał nazwiska radnych z listy obecności.Radny Z. SOBCZAK powiedział, że chce zgłosić wniosek.Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI powiedział, że udzieli radnemu głosu po głosowaniu.Radny M. PILARSKI w kwestii formalnej zauważył, że w trakcie przerwy w obradach XXXIX sesji  RMZ,  w  Dzienniku  Ustaw   -  poz.  645  -  opublikowana  została  zmiana  do  ustawyo  samorządzie  gminnym,  która  powinna  zostać  wpisana  w  podstawę  prawną  każdegoz procedowanych dziś projektów uchwał.Prezydent I. WIECZOREK przyjęła uwagę radnego Pilarskiego jako autopoprawkę do projektu.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  przeszedł  do  procedury  głosowania  imiennego. Powiedział, że będzie odczytywał nazwiska radnych, którzy do mikrofonu opowiedzą się za, przeciw lub wstrzymają się od głosu. Dodał, że informacja o przebiegu głosowania znajdzie się w protokole z sesji.Radni głosowali: M.  Forfecki  -  za,  A.  Frach  -  przeciw,  M.  Gajda  –  za,  A.  Grzelak-Makowczyńska  –  za,M.  Hiliński  -  przeciw,  J.  Komorowski  -  za,  E.  Krzewina  -  przeciw,  T.  Kupis  –  przeciw,K.  Kupis-Wojciechowska  -  przeciw,  G.  Maciński  -  za,  A.  Mięsok  –  przeciw,B. Palmowska - przeciw, S. Pelikan - za, M. Pilarski - za, S. Skupiński - za, Z. Sobczak - przeciw, J. Sokół - za, E. Steglińska-Maciak - za, B. Świątczak - przeciw, K. Wężyk - za, Z. Zapart – za,J. Zielińska - za. W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 9, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIX/417/13 w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.Prezydent I. WIECZOREK podziękowała radnym, którzy głosowali za podjęciem uchwały. Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  poprosiła  o  udzielenie  głosu  i  umożliwienie  złożenia  interpelacji, bowiem sprawa jest ważna i bardzo pilna.

23



Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zapytał  radnego Z.  Sobczaka,  czy teraz chce zabrać głos,  bowiem w pkt  6  ppkt  c)  chciał  zgłosić  wniosek.  Radny Z.  Sobczak nie  zabrał  głosu. Następnie  Przewodniczący  J.  KOMOROWSKI,  w  drodze  wyjątku,  udzielił  głosu  radnejB. Świątczak.Radna B. ŚWIĄTCZAK zgłosiła interpelację w sprawie drastycznego ograniczenia godzin pracy pielęgniarek  w  Gimnazjum  Nr  3  (z  pięciu  dni  w  tygodniu  do  dwóch  dni)  oraz  w  Szkole Podstawowej  Nr  1,  w  których  są  oddziały  integracyjne.  Z  dotychczasowych  pięciu  dniw tygodniu, od 2 września br., pielęgniarka ma być tylko dwa dni w godz. 8.00 - 15.00. Taka sytuacja nie jest możliwa do zaakceptowania. Do ww. placówek z oddziałami integracyjnymi uczęszczają  dzieci  z  porażeniem  mózgowym,  poruszające  się  na  wózkach  inwalidzkich,z  niedowładami  kończyn,  z  cukrzycą,  epilepsją,  zespołem  Aspergera  i  innymi  chorobami przewlekłymi  -  są  to  dzieci  z  orzeczeniem  o  stopniu  niepełnosprawności  i  nie  mogą pozostawać  bez  opieki  medycznej  przez  tyle  godzin.  Ograniczenie  pracy  pielęgniarekw placówkach oświatowych dotyczy także Szkoły Podstawowej Nr 11 i Nr 5. Dodała, że na czerwcowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ, na którym obecna była Dyrektor MZPR w Zgierzu, radni omawiali problemy higieny szkolnej i  wówczas nie padła żadna  informacja  nt.  planowanych  zmian.  W  imieniu  swoim,  Komisji,  rodziców  uczniówi nauczycieli, radna zwróciła się do Pani Prezydent o przywrócenie dotychczasowych godzin pracy pielęgniarek w ww. placówkach (załącznik nr 26).Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że o interpelacji dowiedział sie przed rozpoczęciem sesji. Prezydent nie była informowana o planowanych przez Dyrektora MZPR ograniczeniach godzin  pracy  pielęgniarek szkolnych.  Władze miasta  są  także  przeciwko.  Dyrektor  została wezwana  do  przedstawienia  informacji  na  ten  temat  i  przywrócenia  stanu  normalnego funkcjonowania.  Na zdrowiu dzieci nie możemy oszczędzać. Radna B. ŚWIĄTCZAK podziękowała za szybką interwencję i wyrozumiałość władz miasta.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 6 d

zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2013  w  zakresie  zadań 
własnych.Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI poprosił o przerwę na dostarczenie autopoprawek do tegoi kolejnego projektu uchwały.Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  M.  PILARSKI  poprosił  o  uwzględnieniew autopoprawkach zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, tj. "poz. 645".Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI omówi projekt uchwały wraz z autopoprawką.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI odczytał uwagę Komisji:a) w metryce załączników Nr 1 i 2, wyrazy: "Uchwały" napisać małą literą.Przypomniał także o zmianie w podstawie prawnej.Uwaga Komisji oraz uwaga radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  W związku  z  brakiem  głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 5, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXXIX/418/13  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6 e
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 - projekt uchwały wrazz autopoprawką omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  W związku  z  brakiem  głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 7, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIX/419/13  w  sprawie  zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.

Pkt 6 f
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2013  w  zakresie  zadań 
własnych - projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. Radny  M.  HILIŃSKI   zapytał  o  ostateczna  kwotę  przeznaczoną  na  sfinansowanie  nowego połączenia komunikacyjnego (nr 3A) - czy one ulec zmianie do końca roku? Czy są prognozy na ten temat?Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że koszty zostały skalkulowane przez MUK i wydają się adekwatne do stanu rzeczy. Wszystko okaże się w trakcie realizacji przedsięwzięcia.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  dodał,  że  koszty  są  skalkulowane  w  100%.  Jeżeli  wzrosną dochody – np. ze sprzedaży biletów, zmaleją tylko wydatki.
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXXIX/420/13  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6 g
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2013  w  zakresie  zadań 
własnych -  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawkami  omówił  Skarbnik  MiastaR. ZWIERZYŃSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  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 XXXIX/421/13  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6 h
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 - projekt uchwały wrazz autopoprawkami omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31).Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  W związku  z  brakiem  głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 1, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIX/422/13  w  sprawie  zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.

Pkt 6 i
zatwierdzenia  projektu  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  międzygminnej 
komunikacji autobusowej linii  nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – 
Gminę  Zgierz  –  Stryków -  projekt  uchwały  po  autopoprawce  omówił  Z-ca  PrezydentaB. BĄCZAK.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu: a) w § 1 wykreślić oznaczenie ustępu pierwszego: "1.",b) w metryce Załączników Nr 1 i 2, wyrazy: "z dnia 2 września 2013 r." zastąpić wyrazami:
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"z dnia ................................".Radny  M.  PILARSKI  poprosił  także  o  uwzględnienie  zmiany  w  ustawie  o  samorządzie gminnym, tj. "poz. 645".Uwagi Komisji  i uwaga radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32).Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 33).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34).Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  zauważyła,  że  prace  nad  ostateczną  treścią porozumienia trwały bardzo długo i  cieszy,  się że w dniu dzisiejszym, Rada będzie mogła podjąć uchwałę i połączenie zostanie uruchomione. Zwróciła jednakże uwagę, iż wczoraj, na stronie  internetowej  miasta  Zgierza  ukazała  się  informacja  o  podpisaniu  porozumienia  - poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że taka sytuacja nie miała miejsca. Na stronie podano błędne informacje, które w trybie pilnym zostaną skorygowane - dodał.Radny  T.  KUPIS  wyraził  zadowolenie  z  powodu  zakończenia  prac  na  porozumieniemi  możliwością  podjęcia  przez  Radę  stosownej  uchwały.  Poprosił  o  jak  najszybsze uruchomienie linii.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że władze miasta zrobią wszystko, aby komunikacja ruszyła z dniem 1 października br.Radny S. SKUPIŃSKI poprosił o jeden lub dwa przystanki więcej na trasie linii nr 3A.Radny M.  PILARSKi  w imieniu  Klubu PiS  podziękował  władzom miasta  za  pracę  włożonąw przygotowanie porozumienia i uruchomienie nowej linii autobusowej.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIX/423/13  w  sprawie  zatwierdzenia 
projektu  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  międzygminnej  komunikacji 
autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – 
Stryków.

Pkt 6 j
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 
"Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług 
publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP" - projekt uchwały omówiła Naczelnik  Wydziału Pozyskiwania i  Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ E. LEFIK-BABIASZ.

27



Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Radny M.  PILARSKI poprosił  o uwzględnienie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym,tj. "poz. 645".Uwaga radnego została przyjęta w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35).Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  W związku  z  brakiem  głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIX/424/13 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto  Zgierz  do  konkursu  zamkniętego  nr  2/POKL/5.2.1/2013  "Wsparcie  JST
w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz 
elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP".

Pkt 6 k
nadania  nazwy  drodze  gminnej  (dot.  ulicy  Gorczańskiej) -  projekt  uchwały  omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Wyjaśnił, że zarówno Komisja Spraw Obywatelskich RMZ jak i Rada Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu wydały opinie pozytywne.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Radny M.  PILARSKI poprosił  o uwzględnienie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym,tj. "poz. 645".Uwaga radnego 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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIX/425/13  w  sprawie  nadania  nazwy 
drodze gminnej (dot. ulicy Gorczańskiej).

Pkt 6 l
nadania  nazwy  drodze  gminnej  (dot.  ulicy  Marka  Szwarca) -  projekt  uchwały  wrazz  autopoprawką  w  podstawie  prawnej  omówił  przedstawiciel  Klubu  Radnych  PiSM. PILARSKI. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI.  Wyjaśnił,  że  zarówno  Rada  Osiedla  Stare  Miastow  Zgierzu,  Muzeum  Miasta  Zgierza  oraz  Towarzystwo  Przyjaciół  Zgierza  wydały  opinie pozytywne. Jedynie Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię negatywną.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu. Uwaga radnego została przyjęta w formie autopoprawki.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. 
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Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy kierowano pismo do rodziny pana M. Szwarca z zapytaniemo zgodę na nadanie nazwy ulicy?Radny M. PILARSKI powiedział, że rodzina nie została znaleziona.Radny A. MIĘSOK zauważył, że zgoda rodziny jest wymagana. Tak było przy podejmowaniu wcześniejszych projektów w sprawie nadania nazw ulic, placów i pasaży na terenie miasta.Mecenas A. DZIKI wyjaśniła, że art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym mówi,że zgoda rodziny nie jest wymagana.Radny A. MIĘSOK dodał, że nie jest przeciwny tej uchwale, tylko wielokrotnie podnoszono na tej sali konieczność uzyskania zgody rodziny.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że jeśli Rada podejmie uchwałę, dokument w  świetle  obowiązujących  przepisów,  zostanie  przekazany  Wojewodzie  Łódzkiemui  sprawdzony  pod  kątem  formalno-prawnym.  Następnie,  w związku  z  brakiem  głosóww dyskusji, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 1, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIX/426/13  w  sprawie  nadania  nazwy 
drodze gminnej (dot. ulicy Marka Szwarca).

Pkt 6 m
uchylenia uchwały Nr XXXVII/396/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r.
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” - projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ E. LEFIK-BABIASZ.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następujące uwagi do projektu:a) w metryce projektu, wyrazy: "PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA" zastąpić wyrazami: "RADY MIASTA ZGIERZA",b) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, wyrazy: "pkt 15" zastąpić wyrazami: "pkt 2",c) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, z nawiasu, wykreślić wyrazy: "tj.",d)  z projektu uchwały wykreślić  podpis  Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza Jarosława Komorowskiego.Radny  M.  PILARSKI  poprosił  także  o  uwzględnienie  zmiany  w  ustawie  o  samorządzie gminnym, tj. "poz. 645".Uwagi Komisji  i uwaga radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. Radny T.  KUPIS odnosząc się do wypowiedzi pani Naczelnik omawiającej projekt  uchwały 
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(projekt nie został złożony ponieważ nie zgłosiła się żadna instytucja do aplikowania o środki zewnętrzne) zapytał, czy informacja o konkursie ukazała się odpowiednio wcześniej?Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  i  Zarządzania  Środkami  Pomocowymi  UMZ  E.  LEFIK-BABIASZ wyjaśniła, że nie byliśmy jedyną jednostką w takiej sytuacji. W krajach norweskich obowiązywał w tym czasie urlop, a wcześniej nie było wytycznych do konkursu.Radny A. MIĘSOK poprosił o wyjaśnienie zapisu uzasadnienia: „błąd formalny”.Naczelnik E. LEFIK-BABIASZ powiedziała, że błędem byłoby złożenie wniosku bez partnera do projektu.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIX/427/13 w sprawie uchylenia uchwały 
Nr  XXXVII/396/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca  2013 r.  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”.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu RMZ . MACIŃSKIEMU.

Pkt 6 n
uchylenia uchwały Nr XXXVII/397/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji 
projektu  pn.  „Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr 12 w Zgierzu” - projekt  uchwały  omówiła  Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  i  Zarządzania  Środkami Pomocowymi  UMZ  E.  LEFIK-BABIASZ.  "Nasze"  wytyczne  nie  były  spójne  z  wytycznymi krajowymi, stąd wycofanie się z projektu - wyjaśniła.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następujące uwagi do projektu:a) w metryce projektu, wyrazy: "PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA" zastąpić wyrazami: "RADY MIASTA ZGIERZA",b) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, wyrazy: "pkt 15" zastąpić wyrazami: "pkt 2",c)  z  projektu  uchwały  wykreślić  podpis  Przewodniczącego Rady Miasta  Zgierza  Jarosława Komorowskiego.Radny  M.  PILARSKI  poprosił  także  o  uwzględnienie  zmiany  w  ustawie  o  samorządzie gminnym, tj. "poz. 645".Uwagi Komisji  i uwaga radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki.Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI otworzył dyskusję. Radny  T.  KUPIS  powiedział,  że  jest  rozczarowany  w  powodu  wycofania  się  z  projektu. 
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Termomodernizacja szkoły jest bardzo potrzebna.  Dzięki  niej,  zaoszczędzono by środki na kosztach funkcjonowania placówki w zakresie ogrzewania.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI wyjaśnił,  że  obwarowania  techniczne nie  pozwoliły  na przystąpienie  do  projektu.  Dokumentacja  przygotowana  wcześniej,  na  okoliczność  innej inwestycji,  nie  spełniała  wymogów formalnych.  Miasta nie  stać  na  przygotowanie nowej  - dodał.Radny A. MIĘSOK zauważył, że w uzasadnieniu projektu uchwały wymienione są konkretne terminy. W czerwcu, kiedy uchwała była procedowana na sesji Rady Miasta Zgierza, wiedza Wydziału powinna być już pełna.Radny M. HILIŃSKI poprosił o uszczegółowienie informacji zawartej w uzasadnieniu, tj. „koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych”.Naczelnik  E. LEFIK-BABIASZ  powiedziała,  że  przygotowanie  dokumentacji  to  rząd kilkudziesięciu  tysięcy  złotych.  Wyjaśnia  także,  że  dokładnie  w  dniu  czerwcowej  sesji,w Warszawie odbyło się spotkanie w tej sprawie i tam określono dokładne wytyczne. Dodała, że projekty uchwał są przedstawiane "na zaś” w związku z tym, że Rada obraduje tylko razw miesiącu. Często nie wiadomo jakie będą wymogi, natomiast by móc poczynić jakiekolwiek kroki w kierunku złożenia projektu, wymagana jest zgoda Rady Miasta Zgierza.Radny A. MIĘSOK zapytał, kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie Rady w błąd? W maju, jak wynika z uzasadnienia, znane były wytyczne, a mimo to, projekt uchwały przedkłada się Radzie w czerwcu. Z-ca Prezydenta B.  BĄCZAK przypomniał,  że spotkanie dotyczące szczegółów technicznych projektu  odbyło  się  w dniu  czerwcowej  sesji  Rady  Miasta  Zgierza.  Proszę  nie  zapominaćo informacjach przekazywanych na komisjach - dodał. Radny A. MIĘSOK zauważył, że z uzasadnienia wynika, że wytyczne były znane już w maju,a uchwała procedowana była w czerwcu.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  ponownie  wytłumaczył,  że  w  maju  ukazało  się  ogłoszenieo  możliwości  przystąpienia  do  projektu,  natomiast  szczegółowe  wytyczne  do  projektu pojawiły się w dniu sesji czerwcowej.Radny M. PILARSKI wniósł o zamknięcie dyskusji.Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał,  czy,  jeśli  pojawi  się  projekt  o  podobnym  profilu  dotyczący termomodernizacji placówki, Miasto będzie aplikować o środki?Naczelnik E. LEFIK-BABIASZ powiedziała, że zawsze kiedy jest taka możliwość, podejmowane są kroki w celu przystąpienia do projektu i aplikowania o środki zewnętrzne.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIX/428/13 w sprawie uchylenia uchwały 
Nr  XXXVII/397/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca  2013 r.  w  sprawie 
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i  realizacji  projektu 
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu”.Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Pkt 6 o
zmiany  uchwały Nr XLII/404/05 Rady  Miasta  Zgierza z  dnia  29 grudnia  2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji 
miejskiej  plus tramwaj  na terenie  miasta  Zgierza  -  projekt  uchwały  po autopoprawce omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następującą uwagę do projektu:a)  w § 1, pkt 1, wyraz: "Tytuł" napisać z małej litery.Radny  M.  PILARSKI  poprosił  także  o  uwzględnienie  zmiany  w  ustawie  o  samorządzie gminnym, tj. "poz. 645".Uwaga Komisji  i uwaga radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 36).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 37)Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  W związku  z  brakiem  głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXXIX/429/13 w sprawie  zmiany  uchwały
Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia 
opłat  za  usługi  przewozowe miejskiej  komunikacji  autobusowej  w Zgierzu  oraz cen 
biletów  okresowych  w  komunikacji  łączonej:  autobus  komunikacji  miejskiej  plus 
tramwaj na terenie miasta Zgierza.

Pkt 6 p
przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  w  sprawie  zwiększenia  kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci
i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu - projekt uchwały, w  imieniu  Komisji  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  RMZ,  omówiła  Przewodnicząca  KomisjiB. ŚWIĄTCZAK.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następującą uwagę do projektu:a)  w  tytule  uchwały  oraz  w  §  1,   wyrazy:  "w  sprawie"  znajdujące  się  przed  wyrazem: "zwiększenia" zastąpić wyrazami: "dotyczącego".
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Radny  M.  PILARSKI  poprosił  także  o  uwzględnienie  zmiany  w  ustawie  o  samorządzie gminnym, tj. "poz. 645".Uwaga Komisji  i uwaga radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  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  XXXIX/430/13  w  sprawie  przyjęcia 
stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  w  sprawie  zwiększenia  kontraktu  z  Narodowym 
Funduszem  Zdrowia  na  działanie  Poradni  Zdrowia  Psychicznego  Dzieci  i  Młodzieży 
przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 6 r
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  nie zgłosił uwag do projektu.Radny M.  PILARSKI poprosił  o uwzględnienie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym,tj. "poz. 645".Uwaga radnego 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 - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXIX/431/13 w sprawie wskazania terminu 
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 6 s
zmiany  uchwały  Nr  XXXVI/386/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  24  maja  2013  r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r. - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  nie zgłosił uwag do projektu.Radny M.  PILARSKI poprosił  o uwzględnienie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym,tj. "poz. 645".Uwaga radnego została przyjęta w formie autopoprawki.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  otworzył  dyskusję.  W związku  z  brakiem  głosów, poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XXXIX/432/13  w sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXXVI/386/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.

Pkt 7
Przyjęcie protokołu z XXXVII i  XXXVIII sesjiPrzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  że  na  wniosek  radnego  A.  Mięsoka  oraz pisma mieszkańca S. Janiszewskiego (załącznik nr 38) , do protokołu  Nr XXXVII z 27 czerwca 2013 r. została wprowadzona zmiana. W związku z brakiem uwag do protokołu Nr XXXVII/13 z XXXVII sesji Rady Miasta Zgierzaz dnia 27 czerwca 2013 r. oraz protokołu Nr XXXVIII/13 z XXXVIII z sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lipca 2013 r.,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie ich przyjęcie:

Protokół Nr XXXVII/13  -  głosowano: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Protokół Nr XXXVIII/13  -  głosowano: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 8
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2013 r.Materiał pisemny - sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza stanowią załączniki  od 

nr 39 do nr 46.W  związku  z  brakiem  uwag,  Przewodniczący  poddał  pod  głosownie  -  blokiem,  przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2013 r.W głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdania.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że za chwilę ogłosi przerwę w obradachw  związku  z  oczekiwaniem  na  przybycie  Dyrektora  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Środowiska K.  Wójcika,  który został  zaproszony do udziału w kolejnym punkcie porządku obrad. Mieszkaniec  S.  JANISZEWSKI  zapytał,  czy  do  kolejnego  pkt  porządku  obrad  został  także zaproszony przedstawiciel EkoBoruty w Zgierzu?Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż nie zapraszał przedstawiciela firmy EkoBoruta w Zgierzu. Następnie ogłosił przerwę. Po przerwie.
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Pkt 9
Informacja  na  temat  stanu  ochrony  środowiska  na  terenie  dawnych  zakładów  ZPB 
„Boruta” w Zgierzu, w tym przedstawienie informacji co do:
- 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),
- stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i „za Bzurą” (w tym, 
kto jest właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do gleby i wód na 
terenie oddziaływania tych składowisk).Materiał  stanowi  załącznik  nr  47 do  protokołu.  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI poinformował, iż na sesję przybył Dyrektor Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Krzysztof WÓJCIK.Dyrektor WIOŚ w Łodzi K. WÓJCIK podziękował za zaproszenie na sesję RMZ. Na wstępie zaznaczył dwie rzeczy: 1)  WIOŚ  na  temat  planowanych  inwestycji  na  terenie  Miasta  się  nie  wypowiada  –  organ kontroluje  to,  co  już  powstało.  Na  etapie  inwestycyjnym,  są  inne  organy  kontrolujące oddziaływanie  na  środowisko.  WIOŚ  przeprowadza  tzw.  „odbiór”  już  po  zakończeniu inwestycji,  pod  kątem  przepisów  z  zakresu  ochrony  środowiska  (czy  zostały  zbudowane urządzenia ochronne oraz do monitoringu) – wyjaśnił pan Dyrektor uprzedzając pytania dot. powstania tzw. spalarni. Dodał, że WIOŚ prowadzi działania w skali makro, tzn. m. in. że nie prowadzi  monitoringu  ponieważ  te  zadania  leżą  po  stronie  inwestora.  Jest  to  tzw. automonitoring i nie ma obaw, aby cokolwiek zostało zafałszowane ponieważ proces ten musi być  prowadzony  przez  tzw.  laboratorium  akredytowane  przy  polskim  cetrum  akredytacjico w większości zapobiega nadużyciom.2) zapytał, co wg radnych jest największym problemem ekologicznym na terenie Zgierza –z sali  padają różne głosy – chodzi o przekroczenia normatywnych wartości pyłu (spalanie węgla, pył ze ścierania opon samochodowych) – wyjaśnił – to jest problem całej aglomeracji łódzkiej. Odnośnie terenu „Boruty” i wysypiska „za Bzurą” - tam były składowane chemikalia, teren jest niezabezpieczony. W 2007 roku część substancji została wymyta dzięki oberwaniu się  skarpy  i  opadom  deszczu.  Wojewoda  wydał  decyzję  w  trybie  ustawy  prawo  ochrony środowiska, mimo, że od strony prawnej nie było to działanie, które mógł podjąć. Od strony formalno  prawnej  nastąpiła  pewna  luka,  ponieważ  teren  nie  spełnia  formalnie  wymogów składowiska w rozumieniu ustawy o odpadach. Decyzja została wydana na podstawie ustawy o szkodach w środowisku. Kompetencje Wojewody przejął Marszałek Województwa i jest to jedyny organ właściwy do egzekucji tej decyzji. Z naszej strony: Główny Inspektor Ochrony Środowiska wpisał składowisko na listę bomb ekologicznych, na które NFOŚ może przyznać podmiotowi prywatnemu 99% dotacji. Ze strony poprzedniego zarządy Spółki Boruta, była wola przekazania terenu bądź na rzecz miasta bądź powiatu. Fundusz mógłby przeznaczyć na rekultywację 99% dotacji. Jest to właściwie ostatni moment na takie działanie. W sierpniu br. Minister  Środowiska,  zaznaczył,  że  ze  względu  na  kryzys  gospodarczy  wpływy  do Narodowego Funduszu są coraz mniejsze, dlatego odchodzi się od instytucji dotacji na rzecz instytucji pożyczek (50% umorzenia). Kontynuując, dodał, że w Zgierzu są także: składowisko PGE odpadów poprodukcyjnych oraz składowisko eksploatowane przez Spółkę EkoBoruta.W tym drugim przypadku są naruszenia – Spółka nie prowadzi monitoringu od wielu lat. Inspekcja  może  wymierzyć  mandat  w  wysokości  500  zł.  Obiektywnie,  koszt  monitoringu przekracza koszt mandatu. Odnośnie pozwoleń, które posiada Spółka, dokładne informacje 
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podano w dokumencie przekazanym przez Urząd Marszałkowski. Została wymierzona kara 10 000 zł, która jest aktualnie "w odwołaniu". Zaznaczył, że kary nie są nakładane ze względu na  szkodliwość  na  środowisko,  tylko  pod  kątem  formalnym,  czy  dane  przedsiębiorstwo posiada  wszelkie  pozwolenia  i  działa  na  ich  podstawie.  Nowa  ustawa  o  odpadach przewartościowała  system  karania,  bowiem  wcześniej  wszyscy,  bez  względu  na  rozmiari  zakres działania podlegali  takiej  same karze.  Na terenie EkoBoruty znajdują się  też inne instalacje, m. in. z zakresu gospodarowania odpadami. Co do samej rzeki Bzury - jest badana co roku, nie mamy z nią żadnego problemu pod kątem formalnym. Oczyszczalnia działa bez zarzutu. Jednak plagą rzeki są tzw. niezidentyfikowane zrzuty ścieków. Ponieważ WIOŚ nie pacuje w weekendy,  pierwszym "ogniwem",  który może pobrać próbki,  jest  Straż Miejska.W Zgierzu odbyły się szkolenia dla Straży w tym temacie. Wiceprzewodniczący  RMZ  S.  PELIKAN  odnośnie  spalania  śmieci  w  gospodarstwach domowych, powiedział, że m. in. na osiedlach Rudunki i Przybyłów powstaje „mgła” z dymu wydobywającego się z kominów. Jak temu zaradzić – zapytał Dyrektora. W Łodzi – podobno - Straż  Miejska  może  wejść  na  teren  prywatny  i  przeprowadzić  kontrolę  spalanych  śmieci.Czy to  jest  możliwe? Odnośnie  telefonii  komórkowej  –  na  jednym maszcie  w Zgierzu jestok. 40 anten. Czy to jest szkodliwe? Jak tą kwestię reguluje polskie prawo? - pytał radny.Dyrektor  K.  WÓJCIK  wyjaśnił,  że  jeśli  chodzi  o  paleniska  domowe  –  być  może  problem skończy się w związku z nową gospodarką odpadami. Co do Łodzi, Pani Prezydent Zdanowska upoważniła Straż Miejską do sprawdzania tego, co jest spalane. Jednak zdania są podzielone – jeśli nie ma nakazu sądowego, nie ma obowiązku wpuszczania Straży na teren nieruchomości. Dopóki nie zwalczymy biedy (bo ten problem z tego głównie wynika) to sytuacja się pewnie nie  zmieni  -  zauważył.  Metoda  uciepłownienia  miasta  jest  najbardziej  realna  i  mogłaby zapobiec  takim  działaniom.  Podłączenie  jak  największej  ilości  odbiorców  do  sieci ciepłowniczej i  kontrola w jednym miejscu – na kominie elektrociepłowni. Ponadto, dodał,że kara za spalanie odpadów szkodliwych jest maksymalnie w wysokości do 500 zł. Dyrektor zauważył, że prawdopodobnie ze spalania węgla wydobywa się więcej szkodliwych pyłów niż ze  spalania  petów.  Odnośnie  telefonii  komórkowej,  polskie  normy są  bardziej  surowe  niż wytyczne Unii.  Inspektorat  badał  tą  kwestię,  ostatnio w 2011 roku w centrum miasta,  na Placu  Kilińskiego.  Przekroczeń  nigdy  nie  było  –  w  całym  województwie.  Odnośnie  samej normy  –  badania  są  różne.  Oficjalnie  potwierdzono,  iż  długa  rozmowa  przez  telefon komórkowy powoduje wzrost ciepłoty mózgu i tego należy się bardziej obawiać – dodał.Radny Z. SOBCZAK odnośnie analizy środowiska w woj. łódzkim zauważył, że Zgierz wypada "nieciekawie".  Czy  jest  możliwe  przeanalizowanie,  czy  planowana  obwodnica  Zgierza  nie będzie nowym zagrożeniem dla miasta? W pierwszym projekcie odległość trasy od terenów zabudowanych  wynosiła  1,5  km,  w  tej  chwili  jest  to  150  m,  a  "penetracja"  czynników szkodliwych to ok. 300 m od osi jezdni. Czy nie należy odsunąć drogi od największego osiedla mieszkaniowego?  -  pytał  radny.  W  sprawie  gromadzenia  materiałów  niebezpiecznych, powiedział, że czuje się bezradny wobec działań przedsiębiorstw gromadzących odpady. Czy Rada może podjąć działania aby tą „bombę ekologiczną rozwiązać”? Mówił też o planowanej budowie spalarni odpadów niebezpiecznych i konieczności jej monitorowania. Dyrektor K. WÓJCIK odnośnie obwodnicy, to na etapie planowania, tym tematem zajmuje się Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska.  Ograniczenia  hałasu  to  kwestia  zależąca  od zarządcy drogi. Wysypisko "za Bzurą" – jedyne wyjście, jak zaznaczył – to przejęcie (jeśli jest taka  wola  aktualnego  zarządu  spółki)  terenu,  pozyskanie  dofinansowania  z  Funduszu
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i  przeprowadzenie rekultywacji.  Spółka EkoBoruta otrzymała karę,  póki co sprawa stanęław miejscu. WIOŚ kontroluje działania na podstawie zezwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa.  Odnośnie  tzw.  „spalarni”  zauważył,  że  pomiędzy  spalarnią  odpadów niebezpiecznych,  a  spalarnią  odpadów  medycznych,  nie  ma  żadnej  różnicy  pod  kątem monitoringu.  Rozporządzenie  monitoringowe,  które  obowiązuje  w Polsce,  ściśle  bazuje  na tzw.  dyrektywie  w  sprawie  instalacji  przemysłowych,  gdzie  normy  dla  spalarni  są  ściśle określone. Automonitoring polega na tym, że firma zewnętrza wstawia sprzęt, przygotowuje oprogramowanie  komputerowe  i  w  każdym  momencie  można  sprawdzić  wskaźnikii parametry (temperatura spalania, tlenki azotu, chlorowodór, zawartość tlenu). Mieszkaniec S. JANISZEWSKI powiedział, że martwi się tym, czym radni się tu dziś zajmują: telefonią komórkową, spalarnią, a tematem sesji jest określony temat.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o pytania, a nie o ocenę wypowiedzi radnych.Mieszkaniec S.  Janiszewski na wstępie wyraził  żal,  z  powodu nieobecności  przedstawicieli Spółki  EkoBoruta.  Następnie  odniósł  się  do materiału  przedstawionego radnym z  którego wynika,  że  Prezydent  Miasta  nie  jest  uprawniony  do  kontroli  instalacji  w  zakresie  ich funkcjonowania  oraz,  że  w  mieście  nie  było  realnego  zagrożenia  w  zakresie  ochrony. środowiska ze strony podmiotów prowadzących taką działalność. Dlaczego władze miasta nie zajmują się  sprawami generalnymi dla bezpieczeństwa środowiska w mieście.  To prawda,że Prezydent nie jest uprawniony do kontroli, ale powinien monitorować to, co się dzieje na terenie miasta, którego jest gospodarzem. Kontynuując, zauważył, że mamy dwa składowiska przy ulicy Miroszewskiej, tzw. suche i mokre, czyli I kwatera. Decyzja o pierwszej kwaterze podjęto w drugiej kadencji samorządu. Dalej - I kwatera nie jest monitorowana.  Pierwsze decyzje  o  rekultywacji  są  z  2007  roku.  Z  pisma  od  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Środowiska wynika, że Wojewoda, w 2010 roku przedłużył Spółce rekultywację "tworzenie warst izolacyjnych, materiałów mineralnych oraz folii i (...) - do 31 grudnia 2016; tworzenie warstwy humusowej, nasadzenie roślinności określonej w projekcie do września 2017 roku". Z dokumentów, które posiada pan Janiszewski wynika, że przez 10 lat nie rozpoczęto tam żadnych działań.  Dlaczego  więc,  władze miasta  nie  mówią o  realnym zagrożeniu?  -  pytał. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody, pomimo zakazu składowania niektórych odpadów, nadal  wożone  są  tam  tysiące  ton  m.  in.  azbestu.  Zaznaczył,  że  ta  kwatera  jest  związanaz gruntem. W decyzji, nałożono instalację tzw. pizometrów - czyli urządzenia kontrolującego jakość i stan gleby. Czy radni i Prezydent Miasta wiedzą, że wedle dokumentu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 15 maja 2013 r., od kilku lat, z 9 pizometrów, w tej chwili nie działa żaden. Przypomniał, że pod składowiskiem są zbiorniki wód podziemnych, a jedenz  nich  należy  do  strefy  ONO,  czyli  najwyższej  ochrony.  Od  kilku  lat  nie  było  tam  żadnej kontroli.  Gdzie jest poprzednia i obecna kadencja - pytał - gdzie dbałość o bezpieczeństwo obywateli? Nie wolno tej sytuacji dalej tolerować! - mówił.  Prezydent poprzedniej kadencji jest odpowiedzialny za to,  że Rada nie uchwaliła Programu Ochrony Środowiska. Dlaczegow  tej  kadencji  nie  utworzono  takiego  dokumentu?  Ostatni  Program  jest  z  2004  roku.W kwestii  wysypiska „za  Bzurą”  -  Inspektor  WIOŚ  we  wspomnianym wyżej  piśmie,  piszeo wysypisku, jako o bombie ekologicznej, wobec którego, ani władze miasta, ani powiatu, nie podejmują  i  nie  są  zainteresowane  działaniami  zmierzającymi  do  przeprowadzenie rekultywacji.  To  wysypisko  jest  jedyną  na  terenie  woj.  łódzkiego  bombą  ekologiczną.Z dokumentów WIOŚ z  2007 roku wynika,  że w ww. rejonie nastąpiło  już skażenie glebyi  wód.  Ponadto,  pismem  ze  stycznia  2012  r.  Z-ca  Prezydenta  G.  Leśniewicza  informuje,że wysypisko stanowi określone zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Dlaczego więc teraz 
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pisze się, że zagrożenia nie ma? Zapytał następnie, czy radni wiedzą, że z dokumentów z 2011 roku wynika,  że EkoBoruta wystawiła wysypisko na sprzedaż? Kto kupił  i  za jaką kwotę? Zaznaczył,  że  będąc  Przewodniczącym  RMZ  III  kadencji,  wspólnie  z  kilkoma  radnymi, zablokował powstanie II kwatery. W ostatnim dniu złożono sprzeciw i doszło do rozprawy administracyjnej.  Spółka EkoBoruta "wodziła"  władze miasta -  proponowano rekultywację wysypiska w zamian za zgodę na II kwaterę. Reasumując, zaznaczył, że Konstytucja RP (art. 74)  wskazuje,  że  władze  publiczne  prowadzą  politykę  zapewniającą  bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom; ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. To właśnie na podstawie Konstytucji, władze mają prawo żądać informacji od wszystkich organów. Zaproponował, aby Rada zajęła się przygotowaniem dokumentów: „Eksterytorialny Park Przemysłowy Boruta”. Kiedy Rada to uchwali, wtedy ja, jako obywatel tego miasta, nie będę się tym zajmował - powiedział. Nie można udawać, że nie ma tematu - przekonywał. Pan S. JANISZEWSKI powiedział, że dokonał pomiaru odległości składowisk od poszczególnych jednostek na terenie miasta. Od wysypiska "za Bzurą"  do cetrum ul. Tuwima jest 821 m; od punktu na ul. Miroszewskiej do szpitala – 813 m. Tam składowany jest azbest. Czy wiecie jaka jest szkodliwość azbestu? - pytał. Na koniec podziękował Dyrektorowi WIOŚ za współpracę. Żyjemy w mieście z ogromnym zagrożeniem środowiska, powietrza – mówił. Zapytał  Panią  Prezydent,  czy  do  31  sierpnia  br.  wpłynął  Program  ochrony  środowiska, opracowany  przez  firmę  Atmo  oraz  czy  władze  miasta  zainteresują  społeczeństwo  tym Programem? To jest sprawa niezwykle interesująca i ważna. Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI  odnośnie wysypiska Spółki EkoBoruta zapytał – czy jest ono legalne, czy nie? Dziennie odpady dowozi tam ok. 10 tirów, również nocą - dodał. Czy jest wniosek WIOŚ o zamknięcie wysypiska, jeśli nie spełnia wymogów w związku z nałożoną karą? - zapytał. Wysypisko EkoBoruty stwarza większe  zagrożenie  niż  to  „za  Bzurą”  -  przekonywał.  Pan  WOLSKI  mówił  także  o  hałasie wytwarzanym przez oczyszczalnię ścieków. Na wiele wniosków i pism w tej sprawie, podjęto decyzję o założeniu tłumików. Jednakże, nadal pozostaje kwestia zapachu - nie robi się nic, aby ten problem zniwelować. Wg opinii pana WOLSKIEGO jedynym wyjściem jest zalesienie tych terenów.Dyrektor K. WÓJCIK wyjaśnił, że podmiot prowadzący posiada decyzję, więc działa legalnie. Jeśli na wysypisko przyjmuje inne odpady, niż te wynikające z zezwolenia (rodzaj i tonaż), otrzymuje  karę.  Wszystkie  wnioski  pokontrolne  są  przekazywane  do  Marszałka Województwa, który jest jedynym właściwym organem umożliwiającym ewentualne cofnięcie decyzji.  Odnośnie  oczyszczalni  i  uciążliwości  związanej  z  hałasem  lub  zapachem,  nie  ma podstawy prawnej, aby zobowiązać kogokolwiek do zalesienia terenu wokół wysypiska.Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zwróciła się do Dyrektora WIOŚ z prośbą o obejrzenie składowiska „za Bzurą”. To wysypisko, po każdym deszczu „schodzi” w stronę targowiska. Odkrywają się „balony z kwasami”. Składowisko miało być rekultywowane, a do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje. Dodała, że kanały deszczowe są pozałamywane i odprowadzenie deszczówki do Bzury, zaczyna  być  uciążliwe.  Następnie  zapytała,  czy  WIOŚ  kontroluje  składowisko  przyul. Szczawińskiej? Dyrektor K. WÓJCIK powiedział, że nie liczyłby na rekultywację wysypiska ze strony Spółki. Ponownie  mówił  o  możliwości  przejęcia  terenu  przez  miasto,  czy  powiat  i  starania  sięo dotację z NFOŚ-u. Dodał także, że był tam i widział jak to wygląda. W kwestii składowiska odpadów  komunalnych,  monitoring  prowadzić  powinien  eksploatator  składowiska, 
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Wojewódzki Inspektorat nie bada tego typu wysypisk. Prezes Spółki WodKan P. KARASIEWICZ odnośnie hałasu na oczyszczalni ścieków – wyjaśnił, że wskaźniki są systematycznie kontrolowane, a normy nie są przekraczane. Po modernizacji , oczyszczalnia pracuje jeszcze lepiej i spełnia wyższe parametry. WodKan co miesiąc dokonuje analiz i raportuje m. in. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Urzędu Marszałkowskiego. Jest także systematycznie badana przez podmioty zewnętrzne - dodał. Mieszkaniec H.  OGRODOWCZYK odnośnie rekultywacji składowisk,  zapytał czy ewentualne dofinansowanie w wysokości 99% może być rozłożone na wiele lat.Dyrektor  K.  WÓJCIK  wyjaśnił,  że  właściciel  wysypiska  podejmując  decyzję  o  rekultywacjii  przystępując  do projektu finansowanego przez  Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska, przedstawia swój szczegółowy harmonogram prac. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  złożył  wniosek  do  Prezydenta  Miasta  Zgierzao  dokonanie  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  zbadania  możliwości  przejęcia  terenu składowiska "za Bzurą" przez Gminę Miasto Zgierz. Jakie są procedury; jakie są koszty; jakie czynności należy wykonać i czy jest to możliwe w aktualnym stanie prawnym?Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN odnosząc sie do wypowiedzi pana S. Janiszewskiego, powiedział,  że  po  raz  pierwszy  miał  możliwość  zwrócenia  się  bezpośrednio  do  osoby kompetentnej,  przedstawiciela  WIOŚ-u  z  zapytaniem  o  szkodliwość  masztów  telefonii komórkowej. Nie można tego bagatelizować.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  również  w  odniesieniu  do  słów  mecenasaS. Janiszewskiego, powiedział, że choć Prezydent nie jest organem kontrolnym, to podejmuje konieczne czynności, a o wszelkich sygnałach, nieprawidłowościach informuje odpowiednie organy.  Temat  EkoBoruty  podnoszony  był  wielokrotnie  m.  in.  na  ostatnim  posiedzeniu Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ  i  wówczas,  zobowiązałem  się  do wystąpienia do WIOŚ-u o przeprowadzenie stosownych czynności – dodał.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI podziękował Dyrektorowi K. Wójcikowi za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w sesji, a następnie przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 10

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza na temat wyjaśnień dotyczących wystąpienia 
Skarbnik Miasta Zgierza pani Doroty Kubiak w dniu 26 lipca 2013 r.Materiał pisemny stanowi załącznik nr 48 do protokołu.Prezydent  Miasta  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  przełożyła  radnym  wyjaśnienia  dot. wystąpienia  pani  Doroty  Kubiak.  Dodała,  że  Komisja  Rewizyjna  RMZ  podczas  ostatniego posiedzenia,  tj.  29  sierpnia  br.  analizowała  dokumenty,  umowy.   Na  wniosek  KR  RMZ informacja została przedstawiona na sesji. W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiPrzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:                                                                                                                                         

15 sierpnia - brał udział w obchodach Dnia Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej; składał kwiaty na grobach Obrońców Ojczyzny;
21  sierpnia -  uczestniczył  w  ceremonii  pogrzebowej  ojca  byłego  Z-cy  PrezydentaG. Leśniewicza;
25  sierpnia -  wspólnie  z  Panią  Prezydent  uczestniczył  w  obchodach  dożynkowych  na zaproszenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz;
1  września -  uczestniczył  we  mszy  intencyjnej  i  składał  kwiaty  na  grobach  poległychw obronie ojczyzny we wrześniu 1939, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odczytał  pisma,  które  wpłynęły  na  Jego  ręcew omawianym okresie:

● Wniosek KBiF RMZ dot. wprowadzenia dodatkowego tematu na wrześniową sesję RMZ
● Pismo mieszkańca S. Janiszewskiego dot. uwagi do protokołu z XXXVII sesji RMZ
● Mail - anonim w sprawie pełnienia mandatu przez radnego J. Sokoła
● Notatka  służbowa  pracownika  Biura  Rady  dot.  zgłoszenia  pana  F.  Wiśniewskiegow sprawie uiszczania płatności w kasie UMZ za pomocą karty płatniczej;
● Pismo  Najwyższej  Izby  Kontroli  dot.  przeprowadzone  w  UMZ  kontroli  z  zakresu planowania przestrzennego
● Pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  unieważnieniu  uchwały  RMZ  w  sprawie określenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za  inkaso oraz  zasad poboru i  przekazywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
● Pismo Klubu Radnych PO dotyczące przekazania do Komisji Rewizyjnej RMZ sprawy poruszonej  w  wystąpieniu  pani  Doroty  Kubiak,  tj.  projektów  uchwał  RMZ  bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta
● Wyjaśnienie  z  Komendy  Powiatowej  Policji  dot.  dementowania  informacji  nt. dewastacji tarcz strzelniczych.

Radny T. KUPIS poprosił o udostępnienie dwóch dokumentów.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że dokumenty są dostępne w Biurze Rady Miasta Zgierza.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  22  lipca  2013 r.  do  25  sierpnia
2013 r. stanowi załącznik nr 49 do protokołu.W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
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W głosowaniu: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza  z okresu od 22 lipca 2013 r. do 25 sierpnia 2013 r.

Pkt 11
Zapytania i wolne wnioskiPrzewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI ponownie wrócił do tematu oznakowania dróg i objazdów utworzonych w związku z prowadzonymi pracami. Przypadki zabłądzeń nadal się zdarzają, znaki są przysłonięte konarami drzew. Największe niebezpieczeństwo  dot.  wjazdu  pojazdów  o  wysokim  tonażu  na  drogę  do  tego  nie przeznaczoną. Poprosił o zwrócenie na to uwagi.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  powiedział,  że  zwróci  się  do  Straży  Miejskiejo  kontrolowanie  tonażu pojazdów,  jak  i  łamania  zakazu wjazdów na teren  zamknięty  dla ruchu.Radny  T.  KUPIS  zauważył,  że  oznakowanie  objazdu  biegnącego  przez  teren  Boruty  jest nieczytelne.  Ponadto jest  tam wiele  zalegającego piachu,  co tworzy niebezpieczeństwo dla poruszających się tam pojazdów.Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zaproponowała  ustawienie  fotoradaru  właśnie  przy  objeździe przez teren dawnych zakładów Boruta. Zapytała, czy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mimo, że jest operatorem, administratorem Energetyki Boruta, ma obowiązek zlecać wymianę i naprawę rur na ul. Konstantynowskiej, przy rondzie, czy też powinna wykonać tą inwestycję samodzielnie  -  czy  to  powinno  być  finansowane  przez  spółkę  miejską?  Poprosiłao  wystąpienie  do  GDDKiA  z  prośbą  o  założenie  „chlapaczy”  przy  budynku  PKPS.  Woda powinna być odprowadzania z rynien za pomocą kształtek - dodała. Mieszkanka mówiła także o zbyt dużej odległości wiat od przystanków na ul. Długiej – czy GDDKiA w końcu zajmie się tą sprawą? Następnie zwróciła się do Pani Prezydent z zapytaniem o nowych pracowników UMZ.

Pkt 12
Zamknięcie obrad sesjiW związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza.

PRZEWODNICZĄCY WICEPRZEWODNICZĄCY                        Rady Miasta Zgierza        Rady Miasta Zgierza                      Jarosław Komorowski             Grzegorz MacińskiProtokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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