
Protokół Nr XL/13
z XL sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 września 2013 r.pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA KOMOROWSKIEGO.Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza i trwała od godz. 10.00 - 17.00. 
Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 23Radni nieobecni - 00Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce. 3. Wręczenie  nagród  w konkursie  „Narkotykom  nie”  w  ramach  programu  Decydujmy Razem. 4. Wręczenie pucharów Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza dla szkół podstawowych za zajęcie I  miejsc w punktacji  generalnej  Biegu „Ku Słońcu” w kategorii  dziewcząt i chłopców. 5. Uwagi do porządku obrad. 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 8. Zapytania mieszkańców. 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Rozpatrzenie  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w  związku  z  uchwałą  Nr XXXIX/417/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  3  września  2013  r.  w  sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały Nr XXXVII/400/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 24 czerwca 2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznaniu lasów ochronnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki,b)  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  darowizny  prawa własności  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  121  obrębie  miasta Zgierza oznaczonej nr ewidencyjnym działki 152/20,c)  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują mieszkańcy,d)  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu  pn.: „Remont  ulicy  Śniechowskiego  w  Zgierzu”  realizowanego  w  ramach  Narodowego Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  –  Etap  II  Bezpieczeństwo  –  Dostępność  – Rozwój,e) wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
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g) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,h) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,i) zmiany Statutu Miasta Zgierza,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)  przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  zamkniętego  w  ramach  POKL Rewitalizacja Społeczna Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. „Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”,m) nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,n)  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego miasta Zgierza”.12. Przyjęcie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta  Zgierza  oraz  wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku. 13. Informacja  na  temat  rozwoju  infrastruktury  społecznej  w  zakresie  placów  zabawi terenów rekreacyjnych. 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 16. Zapytania i wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji. 
Pkt 1

Otwarcie sesjiPrzewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XL sesję Rady Miasta Zgierza. Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził  quorum,  a  tym  samym  prawomocność  obrad.Na wstępie przywitał  radnych,  władze miasta,  naczelników i  innych pracowników Urzędu, przedstawicieli  jednostek  pomocniczych,  media,  mieszkańców  i  wszystkich  przybyłych  na sesję.  Przewodniczący  udzielił  głosu  prezesowi  zgierskiej  organizacji  Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego mjr Kazimierzowi Wołkaninowi. Prezes mjr Kazimierz WOŁKANIN powiedział, w związku z tym, że przez szereg ostatnich lat władze  miasta  wspomagały  organizację  w  wielu  działaniach,  m.  in.  sportowo-obronnych, udostępnianiu  lokalu,  materiałów,  itp.,  Związek  wystąpił  do  Kapituły  o  uhonorowanie Prezydent  Miasta  Odznaczeniem  Zasłużonych  dla  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego. Następnie mjr K. WOŁKANIN wręczył odznaczenie Pani Prezydent I. Wieczorek.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 2

Wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w naucePrezydent Miasta Zgierza I.  WIECZOREK wraz z Przewodniczącym RMZ J.  KOMOROWSKIM wręczyli  dyplomy  uczniom  zgierskich  szkół  za  wybitne  osiągnięcia  w  nauce/  stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza.Stypendia  otrzymali:  Oliwia  Stajuda,  Maria  Budka,  Sandra  Mikołajczyk,  Anna  Urbańska, Natalia Kowalska, Małgorzata Balcerzak, Paweł Bandos, Natalia Domańska, Natalia Leszczak, Alicja Mrulewicz, Joanna Wołoszyńska, Lena Nowakowska, Kamil Klimczak.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 3
Wręczenie nagród w konkursie „Narkotykom nie”

w ramach programu Decydujmy RazemGłos zabrała Kierownik Hostelu Fundacji ARKA w Zgierzu N. KALISTA mówiąc, że Zgierz jest organizatorem  programu  Decydujmy  Razem,  który  ma  na  celu  poprawę  bezpieczeństwaw  mieście  i  zapobieganiu  narkomani.  Zespół  partycypacyjny  w  ramach  działań profilaktycznych  zorganizował  konkurs  na  plakat  antynarkotykowy.  Plakaty  były wykonywane  przez  młodzież  ze  szkół  gimnazjalnych.  Nagrody  otrzymali:  I  miejsce  - Magdalena Kochaniak z Gimnazjum Nr 2, II Miejsce - Wiktoria Paprzycka - Gimnazjum Nr II, obecnie LO im. Staszica, II miejsce - Aleksandra Dziobiak - LO im. Staszica.Prezydent Miasta Zgierza I.  WIECZOREK wraz z Przewodniczącym RMZ J.  KOMOROWSKIM wręczyli nagrody wyróżnionym w konkursie.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 4

Wręczenie pucharów Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza dla szkół podstawowych 
za zajęcie I miejsc w punktacji generalnej Biegu „Ku Słońcu” w kategorii dziewcząt 

i chłopcówPrzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że bieg odbył się w dniu 13 czerwca 2013 r.  na  Stadionie  ZKS  "Włókniarz"  w  Zgierzu.  Następnie  wręczył  puchary  przedstawicielom zgierskich szkół. I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Szkoła Podstawowa Nr 10, a II miejsce w kategorii chłopców zajęła Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zgierzu.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 5

Uwagi do porządku obradZ-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI zaproponował  wprowadzenie  do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie sprzedaży sieci wodociągowej na rzecz "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. ul. A. Struga 45, Zgierz.W głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.Prezydent  Miasta  I.  WIECZOREK  wycofała  z  porządku  obrad  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta Zgierza”. Dodała, że wpłynęło ponad 100 uwag do projektu Studium i chciałaby, aby przed podjęciem  uchwały,  radni  odnieśli  się  do  każdej  z  nich.  W  związku  z  powyższym, zaproponowała, aby po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie w tej sprawie.  Projekt uchwały nie wpłynął do Biura Rady. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  związku  z  wycofaniem  ww.  projektu  uchwały, zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  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.
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W głosowaniu: za – 19, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmianę wprowadzono.Radny  J.  SOKÓŁ  w  imieniu  KOKSiR  RMZ  oraz  KZiOS  RMZ  powiedział,  że  w  związkuz wystąpieniem rodziców dzieci z miejskich przedszkoli na posiedzeniu w dniu 23 września br.,   komisje  wypracowały  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta Zgierza  dotyczącego  zmiany ustawy o  systemie  oświaty  i  niektórych  innych ustaw z  dnia13 czerwca 2013 r. Poprosił o przerwę w obradach w celu poddania pod głosowanie projektu przez obydwie komisje i umożliwienia wprowadzenia dokumentu do porządku obrad sesji.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że wniosek KBiF RMZ dot. wprowadzenia dodatkowego  punktu  do  porządku  obrad  sesji  wrześniowej,  został  przełożony,  na  prośbę Wydziału Oświaty UMZ, na sesję w październiku. Radny T.  KUPIS odniósł  się  do kwestii  wycofanego projektu w sprawie przyjęcia Studiumi  zaproponowanego  przez  Panią  Prezydent  spotkania  z  radnymi.  Zauważył,  że  w  tym momencie  radni  nie  mają  dokumentów  umożliwiających  merytoryczną  dyskusje  i  analizę uwag. Nie można tego robić „na kolanie” -  mówił.  Następnie zawnioskował o wyznaczenie innego,  niż  dzisiejszy,  terminu  spotkania  z  radnymi  w  ww.  sprawie  i  dostarczenie niezbędnych materiałów.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poparł  wniosek radnego. Poprosił  o  zabranie głosu Panią Prezydent.Prezydent Miasta I. WIECZOREK powiedziała, że nie widzi problemu, o ile termin nie będzie odległy. Na dziś proponowała odczytywanie uwag do Studium i dyskusję nad każdą z nich - dodała. Poprosiła poszczególne Kluby Radnych o określenie terminu spotkania.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  w  trakcie  najbliższej  przerwyw obradach zwoła Konwent Przewodniczącego, na którym termin zostanie ustalony. Prezydent Miasta I. WIECZOREK poprosiła, aby termin został ustalony w dniu dzisiejszym, tak aby przekazać informację na forum. Dodała, iż zasadnym byłoby, aby na spotkanie przyszli przedstawiciele  jednostek  i  ewentualnie  mieszkańcy.  Następnie  Pani  Prezydent  zaprosiła radnych na spotkanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi na dzień 7 października br. na godz. 13.00, które zostało zorganizowane w związku z wieloma uwagami, zastrzeżeniami i interpelacjami dot. dróg pozostających w zarządzie Generalnej Dyrekcji. Radny A.  MIĘSOK odnośnie  spotkania  w sprawie  Studium,  zauważył,  że termin spotkaniaw sprawie Studium powinien być ustalony na np. 7 dni od otrzymania materiałów.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  przypomniał,  że  dziś  na  godz.  15.00  został zaproszony  przedstawiciel  firmy  przygotowującej  projekt  Studium.  Poprosiło przekazanie informacji  o zmianie terminu.Radny  M.  HILIŃSKI  powiedział,  że  Komisja  Spraw  Obywatelskich  RMZ  zwróciła  sięz wnioskiem o zaproszenie GDDKiA na listopadową sesję RMZ.Prezydent I. WIECZOREK zaznaczyła, że dyrektor Generalnej Dyrekcji zaprosiła już radnych na dzień 7 października br. do łódzkiej siedziby. Ewentualnie, podczas tego spotkania, można wystosować zaproszenie na listopadową sesję Rady.
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKi zapytał, czy na spotkanie do GDDKiA mogą jechać także mieszkańcy?Prezydent  I.  WIECZOREK  wyjaśniła,  że  ustalenia  z  Dyrektor  Generalnej  Dyrekcji  dotyczą wizyty radnych, więc ewentualnie w imieniu mieszkańców  mogliby pojechać przedstawiciele jednostek.
Proponowany porządek obrad.1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce. 3. Wręczenie  nagród  w konkursie  „Narkotykom  nie”  w  ramach  programu  Decydujmy Razem. 4. Wręczenie pucharów Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza dla szkół podstawowych za zajęcie I  miejsc w punktacji  generalnej  Biegu „Ku Słońcu” w kategorii  dziewcząt i chłopców. 5. Uwagi do porządku obrad. 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 8. Zapytania mieszkańców. 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Rozpatrzenie  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w  związku  z  uchwałąNr XXXIX/417/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r.  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały Nr XXXVII/400/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 24 czerwca 2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznaniu lasów ochronnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki,b)  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  darowizny  prawa własności  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  121  obrębie  miasta Zgierza oznaczonej nr ewidencyjnym działki 152/20,c)  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują mieszkańcy,d)  wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu  pn.: „Remont  ulicy  Śniechowskiego  w  Zgierzu”  realizowanego  w  ramach  Narodowego Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  –  Etap  II  Bezpieczeństwo  –  Dostępność  – Rozwój,e) wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,g) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,h) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,i) zmiany Statutu Miasta Zgierza,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)  przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  zamkniętego  w  ramach  POKL Rewitalizacja Społeczna Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. „Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”,m) nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
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n) sprzedaży sieci wodociągowej na rzecz "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. ul. A. Struga 45, Zgierz,o)  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.12. Przyjęcie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta  Zgierza  oraz  wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku. 13. Informacja  na  temat  rozwoju  infrastruktury  społecznej  w  zakresie  placów  zabawi terenów rekreacyjnych. 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 16. Zapytania i wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 6 

Przyjęcie protokołu z XXXIX sesjiRadny T. KUPIS wniósł uwagę do protokołu. Powiedział, że na stronie 20 dokumentu widnieje Jego  wypowiedź  dotycząca  projektu  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.  Zauważył, że odnotowana wypowiedź jest "spłycona", gdyż faktycznie  mówił,  że  środki  uzyskane  z  emisji  obligacji  mogłyby  zostać  przeznaczone  na inwestycje i rozwój z możliwością uzyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznychw latach 2014-2010, a nie tylko w roku następnym. Poprosił o odnotowanie Jego wypowiedzi w pełnym zakresie.Radna B. ŚWIĄTCZAK odnosząc się do protokołu przytoczyła zapytanie radnego K. Wężykai odpowiedź Skarbnika Miasta: "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 podatkiuPIT i CIT. Jest jedno rozwiązanie, ale ono nie będzie satysfakcjonujące - jakie? - trzeba szukać oszczędności.",a następnie:  "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  związkuz koniecznością przeanalizowania możliwości wprowadzenia oszczędności zgłaszanych przez radnych.". W związku z powyższym, zapytała czy Pani Prezydent przygotowała taka analizę?Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI zwrócił  uwagę,  że  to  pytanie  powinno  być  zadanew  punkcie  "Interpelacje  i  zapytania  radnych  oraz  wnioski  osiedli."  Następnie  poddał  pod głosowanie  przyjęcie  protokołu  z  XXXIX  sesji  Rady  Miasta  Zgierza  z  dni  29  sierpniai 3 września br., z uwzględnieniem uwagi radnego T. Kupisa.
Protokół Nr XXXIX/13  -  głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliPrzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  temacie  pisma  Prezydenta  Miasta  Zgierza skierowanego do mieszkańców Osiedla Kurak informującego o przebiegu głosowania Rady (podane  imiona  i  nazwiska  radnych  głosujących przeciw)  nad  uchwałą  Nr  XXXIX/415/13 dotyczącą zmian w budżecie miasta, w tym m. in. przeznaczenia środków na budowę placu zabaw, zwrócił się do Pani Prezydent - protestując przeciwko używaniu insygniów władzy - firmowy papier, opatrzony pieczęcią i podpisem Prezydenta - w celu prowadzenia "swoistej kampanii wyborczej". "Niesie to za sobą pewien niesmak i złe spojrzenie ze strony radnych,. którzy zostali w tym materiale wymienieni" - dodał. Prezydent I. WIECZOREK przypomniała, że nie ma już Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego,a  ww.  pismo  to  forma  komunikowania  się  Prezydenta  Miasta  z  mieszkańcami.  We wspomnianym dokumencie wszystkie informacje były prawdziwe.  W związku z  zarzutami radnych,  że podane informacje były wybiórcze,  przygotowałam kolejne pismo zawierające więcej  danych  -  dodała.  Podkreśliła,  że  posiada  opinię  prawną  potwierdzającą,  że  takie działanie jest zgodne z prawem - Prezydent ma prawo do komunikowania się z mieszkańcami w ten sposób. Radni powinni być świadomi tego, czego dotyczą uchwały nad którymi głosują - dodała.Radny  A.  MIĘSOK  zapytał  Panią  Prezydent,  kiedy  wyda  stosowną  ulotkę  informującą mieszkańców,  że  wydała  120  000  zł  na  poszerzenie  lodowiska  -  to  też  ważna  dla mieszkańców informacja. Radna B.  ŚWIĄTCZAK powtórzyła pytanie zadane w poprzednim punkcie porządku obrad. Następnie,  w  imieniu  Klubu  Radnych  PO,  złożyła  interpelacje  w  sprawach:  opracowania projektu  Gminnego  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Miasto  Zgierz  na  lata 2013-2017  z  perspektywą  na  lata  2017-2020  (załącznik  nr  2);  sprostowania  oraz przekazywania mieszkańcom miasta rzetelnych informacji dot. podejmowanych przez Radę Miasta Zgierza uchwał na przykładzie uchwały Nr XXXIX/415/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

(załącznik  nr  3);  poinformowania  mieszkańców  o  wynikach  głosowania  imiennego  nad uchwałą  Rady  Miasta  Zgierza  Nr  XXXIX/417/13  z  dnia  3  września  2013  r.  orazo przeznaczeniu kwot uzyskanych z tytułu emisji obligacji (załącznik nr 4); wyliczenia kwoty przeznaczonej na wydrukowanie i rozniesienie mieszkańcom pism informujących o podjętych przez Radę uchwałach  (załącznik nr 5);  wyliczenia i  przedstawienia kwot wydatkowanychw  roku  2012  i  I  półroczu  2013  roku  dot.  imprez  i  koncertów,  remontów i  napraw dróg miejskich,  podróży  służbowych  i  diet  prezydentów  i  urzędników  UMZ  (załącznik  nr  6); przedstawienia  kwoty,  która  przypada  na  1  mieszkańca  Zgierza,  z  tytułu  utrzymania stanowiska Prezydenta Miasta Zgierza (załącznik nr 7).Radny Z. SOBCZAK powiedział, że złoży interpelacje w formie pisemnej.Radny  J.  SOKÓŁ  w  imieniu  Klubu  Radnych  Jerzego  Sokoła  złożył  interpelacje  dotycząca udzielenia  informacji  nt.  ewentualnych  zaległości  MPGK  Sp.  z  o.  o.  w  Zgierzu  za  wywóz odpadów komunalnych (załącznik nr 8).Radna  E.  KRZEWINA  złożyła  interpelację  w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do utworzenia Biuletynu informacji Publicznej (załącznik nr 9).Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  zapytała,  czy  zostały  podjęte  jakiekolwiek  działania
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w  celu  usunięcia  nierówności  na  ul.  Długiej,  zlokalizowanej  przy  Komendzie  Powiatowej Policji. Poprosiła o jak najszybsze usunięcie tejże nierówności. Następnie, głównie w imieniu mieszkańców Osiedla Krzywie-Chełmy, poprosiła o sprawdzenie drożności i przepustowości wszystkich  rowów  melioracyjnych  na  terenie  całego  miasta,  jak  również  skierowanie odpowiednich pism do zarządców dróg, w tym m. in. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowychi Autostrad czy Starostwa Powiatowego (dot.  ul.  Łagiewnickiej  i  ul.  Długiej)  w związku ze zbliżającą się porą zimową, opadami śniegu i roztopami,  w celu uniknięcia sytuacji  z  roku bieżącego, kiedy zalane zostały nieruchomości znajdujące się w pobliżu dróg.  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  w  Zgierzu  A.  ŁASZCZEWSKI  na  podstawie sporządzonego  przez  Zarząd  Osiedla  protokołu  z  przeglądu  stanu  technicznego  ulic, chodników  oraz  stanu  czystości,  prządku  i  bezpieczeństwa  a  także  ochrony  środowiska, przedstawił Pani Prezydent pisemnie wnioski (załącznik nr 10).Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI odnosząc się do zgłaszanych  już  na  poprzednich  sesjach  uwag  dot.  oznakowania  "obwodnicy",  zapytał,  co zostało  poczynione  w  tej  sprawie?  Na  ręce  Prezydenta  złożył  zdjęcie  przedstawiające aktualną  sytuację  na  drodze.  Powiedział  także,  że  na  terenie  Osiedla  Piaskowice-Aniołów przeprowadzona została kontrola mostów, z której wynika, że do roku 2014 konieczna jest ich naprawa, w innym wypadku będą musiały zostać zamknięte. W związku z powyższym, zapytał, czy na przyszły rok są przewidziane środki na remont mostów? Dołączył się także do wniosku radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej o skontrolowanie rowów melioracyjnych.Wiceprzewodniczący  RMZ M.  FORFECKI  poruszył  kwestię  odpadającego  tunku z  budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - poprosił o pilne zajęcie się sprawą. Złożył wniosek, aby w budżecie miasta na rok 2014, uwzględnione zostało zadanie: budowa ulicy Dygasińskiego na odcinku ul.  Kasprowicza  do  wiaduktu  kolejowego  oraz  remont  wiaduktu  na  ul.  Czerwieńskiego. Poprosił także o informację, na jakim etapie jest realizacja zadania inwestycyjnego zapisanego w  budżecie  tego  roku,  tj.  przygotowanie  dokumentacji  dot.  remontu  wiaduktu  naul. Czerwieńskiego.Radny S. SKUPIŃSKI zauważył, że na ul. Gałczyńskiego (przy PoloMarkecie) został zniszczony słup ogłoszeniowy - radny poprosił o szybką naprawę.Radny M. SENCEREK przypomniał o zbliżającym się Święcie Zmarłych i konieczności podjęcia działań w celu naprawy ogrodzenia cmentarza przy ul. P. Skargi (załącznik nr 11). Radny M. HILIŃSKI, skierował do Z-cy Prezydenta B. Bączaka zapytanie, czy władze miasta monitorują inwestycję budowy zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych - na jakim etapie jest  realizacja,  kiedy  można  spodziewać  się  pierwszych  kroków  przy  budowie?  Odnośnie objazdu przez Park Przemysłowy Boruta, zauważył, że przez niektóre odcinki dróg trudno jest przejechać samochodem osobowym, ze względu na głębokie dziury wyjeżdżone przez pojazdy ciężarowe. Poprosił o zajęcie się tym tematem. Radny  A.  FRACH  zgłosił  interpelację  w  sprawie  terenu  miejskiego  położonego  przy budowanej myjni w pobliżu Parku Miejskiego (załącznik nr 12).Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, czy remont ul. Konstantynowskiej zostanie zakończony do dnia1 listopada br.?Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu  E. Frankowska, w imieniu 
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Rady  Osiedla  złożyła  wnioski  do  Prezydenta  Miasta  Zgierza  o  przycięcie  drzew  wzdłużul. Chopina, przycięcie gałęzi pochylających się na jezdnię wzdłuż ul. Sosnowej oraz o podjęcie działań dyscyplinujących kierowców do respektowania znaków drogowych (załącznik nr 13). Zapytała także, czy w tym roku będzie prowadzona Akcja Liść?Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wyjaśnił,  że  Akcja  Liść  nie  będzie  prowadzona  w  związkuz nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych.Radna K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA poprosiła skarbnika Miasta o udzielenie odpowiedzi na zapytania złożone na poprzedniej sesji RMZ: na co zostanie przeznaczona kwota 41 122 zł (Dział 900 rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni) oraz, w związku ze zmniejszeniem rozchodówo  396  000  zł,  które  jest  wynikiem  rozmów  z  bankami  i  przesunięcia  terminów  spłat poszczególnych rat kapitałowych, poprosiła o podanie nowego harmonogramu spłat.
Pkt 8

Zapytania mieszkańcówMieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała: "czy sprawa zatrudnienia pani Bando jest już  załatwiona, że  w  niedługim  czasie  odejdzie  od  nas,  z  Urzędu"?  Zapytała  także  "jak  wygląda  sprawa konsorcjum  z  MPGK,  firmy  niemieckiej;  jak  wygląda  dzierżawa  i  wszelkiego  rodzaju wykorzystanie przez pracowników tamtego terenu, korzystanie z wody, z energii,  ściekówi posadowienie sprzętu jaki jest konieczny dla działalności firmy niemieckiej, czy wyliczane są koszty,  czy to jest  na jednej  umowie o dzierżawę danego terenu -  jeżeli  tak jest,  a koszty pozostałe są w kosztach MPGK - to ile szkody przynosi to miastu?" Zapytała także "czy Spółka Wodna  działa  w  sensie  drożności  wszystkich  rowów  melioracyjnych?"Czy  GDDKiA  to podmiot,  któremu  my podlegamy,  czy  to  podmiot,  który  ma  nam  służyć  –  przedstawiciel Generalnej Dyrekcji powinien być tutaj, na sesji - powiedziała. Mówiła także o składowisku naul. Miroszewskiej. Zapytała, kto czerpie korzyści z jego funkcjonowania. Dodała, że  podczas ostatniej wizyty w EkoBorucie (tj. 9 września br.), musiała wezwać Staż Miejską, ponieważ obawiała  się  o  swoje  bezpieczeństwo.  Stosowny  raport  został  przekazany  m.  in.  do prokuratury - dodała.  Mieszkaniec M. KOLENDA mówił o projekcie Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Jest to dokument związany ze Studium zagospodarowania przestrzennego. Zapytał więc, czy nie byłoby  zasadne,  aby  najpierw  uchwalić  Program  ochrony  środowiska,  a  dopiero  później Studium,  gdyż  ten  dokument  powinien  zawierać  syntezę  wszystkich  innych  programówi uchwał. Następnie zapytał o filmowanie przebiegu sesji, tj. "czy ta kamera funkcjonuje tutaj za publiczne pieniądze", jeśli tak, to w jaki sposób będą archiwizowane nagrania z obrad Rady i  pozostałych;  czy mieszkańcy będą mieli  dostęp do tych  zbiorów;  czy  nagrania  mają  być rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, np. w TV, czy będzie w tym celu podpisana umowai czy będą przekazywane odpłatnie? Pan KOLENDA poprosił także o podanie następujących informacji:  "jakie powinny być wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za pierwsze dwa miesiące, tj.  lipiec i sierpień br., ile w rzeczywistości tych opłat wpłynęło do Urzędu Miasta, w jakim procencie one pokrywają opłaty, które powinny wpłynąć; jeśli  ten procent jest niezadowalający, to czy podjęto już jakąś działalność w celu ściągnięcia tych opłat od mieszkańców, jeżeli tak, to w jaki sposób się to odbywa, na jakiej drodze i ile już ściągnięto należności"? Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  zapytał,  czy  nie  byłoby  zasadnym,  aby,  przy  okazji modernizacji  ul.  Śniechowskiego  i  ul.  Konstantynowskiej,  zwrócić  się  do  GDDKiAo sfinansowanie modernizacji ul. 3 Maja i ul. Popiełuszki. Następnie stwierdził, że najbardziej 
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sprawiedliwą  metodą  wyliczenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  byłaby  kompilacja "parametrów osobowych i powierzchni mieszkalnej".  Odnośnie nowej inwestycji  -  budowy myjni,  zapytał  dlaczego  w poprzednich  kadencjach „ekipy  prezydenckie”  nie  wykupiły  tej prywatnej działki? Zaproponował także organizowanie (w każda sobotę miesiąca)  "pchlego targu" rękodzieła ludowego i  dekoracyjnego na terenie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy. Pan OGRODOWCZYK  nawiązał  także  do ostatniego posiedzenia  KR RMZ,  w trakcie  której, radni  sprawdzali  umowy  pod  kątem  formalnym.  Powiedział,  że  ma  archiwalne  pismaz  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  które  wg  Niego  zostały  podrobione.  Należy przyjrzeć  się  dokumentom  finansowym  -  „aparat  bezpieczeństwa  dysponuje  narzędziami, dzięki którym można podrobić podpisy, pieczątki i odręczne pismo” - przekonywał.  Mieszkanka B.  CHYLIŃSKA z ul.  Długiej  mówiła o nierównych chodnikach przy ul.  Długiej, zwłaszcza na skrzyżowaniu ul. Cezaka i ul. Długiej. Poprosiła o interwencję i przeznaczenieśrodków  w  przyszłorocznym  budżecie  miasta  na  naprawę  ww.  chodników.  Następnie,w nawiązaniu  do nowego boiska  przy  ul.  Rembowskiego,  zwróciła  uwagę  na  konieczność położenia chodnika. Radna B.  PALMOWSKA zwróciła się  do mieszkanki zapewniając,  że zgłaszała już władzom miasta problem chodników przy ul. Długiej. Mieszkanka Z.  NIECHCIAŁ poprosiła o zapisanie w budżecie miasta na rok 2014 zadania - naprawa ul. Łąkowej. 
Pkt 9

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK w odpowiedzi  na  pytanie  radnego M.  Hilińskiego dot.  decyzjio warunkach zabudowy dla inwestycji - budowa zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych zauważył: "proszę wziąć druk do ręki i przeczytać, kto go wydaje". Dodał, że nie ma trybu - po wydaniu warunków zabudowy - aby Miasto monitorowało dalsze posunięcia inwestora.  Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  odnośnie  ul.  Konstantynowskiej,  powiedział,  że  prace nadal trwają, prowadzone są roboty podziemne (kanalizacja deszczowa i sanitarna). Termin zakończenia remontu przesunął się w czasie ze względu na warunki atmosferyczne, ale - jak zapewnił - na dzień 1 listopada ulica będzie przejezdna. Słup ogłoszeniowy, o którym mówił radny S. Skupiński, zostanie ponownie postawiony – toczy się postępowanie wobec sprawcy czynu. Co do drożności rowów melioracyjnych, powiedział, że Miasto występuje do właścicieli poszczególnych dróg, a także samodzielnie, poprzez Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem UMZ,  kontroluje  stan  rowów.  Odnośnie  nierówności  na  ulicy  Długiej  przed  Komendą Powiatową Policji w Zgierzu, wyjaśnił, że prace miały być wykonywane w dniu dzisiejszym, jednak  ze  względu  na  pogodę,  termin  wykonania  naprawy  został  przesunięty.  W  kwestii wiaduktu i samej ul. Czerwieńskiego, dokumentacja została wykonana; przy konstruowaniu budżetu, będziemy się zastanawiać, jaki zakres prac będzie wykonywany - dodał.Prezydent  I.  WIECZOREK  podziękowała  wszystkim  za  interpelacje.  Szczególnie  radnejE.  Krzewinie  w  kwestii  braku  możliwości  informowania  mieszkańców  o  wydarzeniachw mieście - na przyszłą sesję będziemy przedkładać dokumenty dot.  utworzenia biuletynu Informacyjnego  -  dodała.  Podziękowała  Przewodniczącemu  M.  Wolskiemu  za  zdjęcie  - powiedziała także, że oznakowanie zostanie poprawione, tak aby nikogo już nie wprowadzać w błąd. Prezydent wspomniała również, że na najbliższej sesji podniesie temat wprowadzenia bezpłatnej  komunikacji  w dniu 1 listopada – taki  projekt zostanie przedłożony Radzie.  Na 
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wszystkie interpelacje odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ogłosił  przerwę  na  prace  komisji  (KOKSiR,  KZiOS, KBiF, KGKiM oraz KST-Pr RMZ) oraz Konwent Przewodniczącego RMZ.Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady sesji RMZ. Następnie poinformował, iż na Jego ręce wpłynął projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportui  Rekreacji  RMZ  oraz  Komisję  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  RMZ  w  sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych innych  ustaw  z  dnia  13  czerwca  2013  r..  Przewodniczący  zaproponował  wprowadzenie projektu w pkt 11 ppkt p).W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały został wprowadzony.Radny A. MIĘSOK w kwestii porządku obrad, zauważył, że na tej sesji, Skarbnik Miasta miał przedstawić aktualną sytuację finansową miasta a materiał miał zostać dostarczony radnym w formie pisemnej. Zapytał czy taka informacja pojawi sie na sesji?Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że przedstawi taka informację w stosownym momencie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 10

Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą
Nr XXXIX/417/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuPrzewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poinformował,  iż  do Rady Miasta wpłynął wniosek radnego A. Mięsoka o usunięcie naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XXXIX/417/13 Rady Miasta  Zgierza  z  dnia  3  września  2013  r.  w sprawie  emisji  obligacji  oraz  zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu  (załącznik nr 14). W związku z powyższym, po zaciągnięciu opinii prawnej, został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia  naruszenia  prawa  dokonanego  podjęciem  przez  Rade  Miasta  Zgierza  uchwałyNr XXXIX/417/13 z  dnia 3 września 2013 roku w sprawie emisji  obligacji  oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Następnie Przewodniczący oddał głos radnemu.Radny A. MIĘSOK powiedział, że podtrzymuje swój wniosek o usunięcie naruszenia prawa, polegający na tym, że głosowanie nad uchwała odbyło sie niezgodnie z Regulaminem Rady. Dodał,  że  podczas  procedowania  ww.  uchwały,  chciał  omówić  procedure  głosowania,  ale prowadzący obrady nie udzielił mu głosu.  Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje "odpytywania" radnych podczas głosowania.  Regulamin Rady,  który jest integralną częścią Statutu  Miasta,  stanowi,  iż  głosowanie  imienne  powinno  odbyć  się  za  pomocą  kartdo głosowania  opatrzonych imieniem i  nazwiskiem radnego i  pieczęcią  RMZ.   W związkuz powyższym, podtrzymuję swój wniosek - dodał radny.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  odczytał  opinię  prawną  (załącznik  nr  15) przygotowaną  w  związku  z  wezwaniem  radnego.  Następnie  zgłosił  autopoprawki  do procedowanego  projektu  uchwały,  tj.  w  §  1  ust.  1  wyrazy:  "odmawia  uwzględnienia 
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wezwania" a także w § 1 ust. 2 wyraz: "niezasadne" zastępuje się wykropkowaniem. Wyjaśnił, że  poprawki  zostały  wprowadzone  po  to,  by  projekt  nie  wskazywał  na  tendencyjność Przewodniczącego  RMZ.  W  dalszej  kolejności,  Przewodniczący  RMZ  zgłosił  wnioseko  wpisanie  w  wykropkowane  miejsca:  w  §  1  ust.  1  wyrazów:  "odmawia  uwzględnienia wezwania"  a  w §  1  ust.  2  wyrazu:  "niezasadne"  oraz  wprowadził  kilka  autopoprawek do uzasadnienia,  stanowiącego  załącznik  do  projektu  uchwały  po  przyjęciu  wniosku Przewodniczącego. Dodał, że aby Rada podjęła kontruchwałę, w wykropkowanych miejscach należałoby wpisać:  w § 1 ust.  1 wyrazów: "uwzględnia wezwanie" a w § 1 ust.  2 wyrazu: "zasadne" – wówczas uzasadnieniem byłoby wezwanie złożone przez radnego A. Mięsoka.W głosowaniu:  za -  13,  przeciw -  0,  wstrzym.  -  0,  wniosek Przewodniczącego RMZ został podjęty.Głos  zabrała  mecenas  K.  ĆWIEK,  ponownie  wyjaśniając  podstawę  odrzucenia  wezwania radnego A. Mięsoka odwołując się do ww. opinii prawnej. Cel obligacji, wskazany w podjętej przez  Radę  uchwale,  jest  zgodny  z  przepisami  ustawy  o  finansach  publicznych  i  ustawyo  obligacjach.  W  kwestii  głosowania,  sposób  przeprowadzenia  jest  kwestią  drugorzędną. Głównym celem głosowania imiennego jest identyfikacja każdego, radnego biorącego udziałw głosowaniu, z imienia i nazwiska. Środek techniczny, w postaci karty do głosowania został zastąpiony  przez  zapis  audio,  video  i  protokół.  Wskazane  przez  radnego  naruszenie  jest nieistotnym naruszeniem prawa, które wg opinii prawnej, nie kwalifikuje spornej uchwały do eliminacji z obrotu prawnego. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  „punkt  widzenia  zależy  również  od punktu  siedzenia”.  Następnie  odczytał  fragment  protokołu  Nr  53/10  z  sesji  RMZ,  której przewodniczył  ówczesny  Przewodniczący  RMZ  A.  Mięsok.  Wówczas,  głosowanie  imienne, odbywało się także bez użycia kart.Gdzie wtedy byli radni, którzy twierdzą dziś, że głosowanie w poprzedniej kadencji odbyło się niezgodnie z prawem – zapytał radny A. Mięsok. Następnie nie zgodził się z twierdzeniem, że na poprzedniej sesji, doszło do nieistotnego naruszenia prawa. O sposobie przeprowadzenia głosowania  jasno  mówi  Regulamin  Rady  stanowiący  załącznik  do  Statutu  Miasta,  który stanowi prawo miejscowe. Radny wyjaśnił,  że w trakcie głosowania za pomocą kart,  radni głosują jednocześnie i nie jest wówczas możliwa kalkulacja, jak w przypadku odczytywania nazwisk i opowiadania się głośno za podjęciem lub przeciw. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem dalszej dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/433/13 w sprawie rozpatrzenia wezwania 
do  usunięcia  naruszenia  prawa  dokonanego  podjęciem  przez  Radę  Miasta  Zgierza 
uchwały Nr XXXIX/417/13 z dnia 3 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pkt 11 
Podjęcie uchwał w sprawach:
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Pkt 11 a)
zmiany  uchwały  Nr XXXVII/400/13 Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27 czerwca  2013 r. 
w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 
24 czerwca 2013 r.,  znak spr.:  ZG-2-70-1/13 o uznaniu lasów ochronnych własności 
Skarbu  Państwa  w zarządzie  Lasów  Państwowych  Nadleśnictwa  Grotniki  -  projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/434/13  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr  XXXVII/400/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  czerwca  2013  r.  w  sprawie 
zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 24 czerwca 
2013  r.,  znak  spr.:  ZG-2-70-1/13  o  uznaniu  lasów  ochronnych  własności  Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.

Pkt 11 b)
wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności 
zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  121  obrębie  miasta  Zgierza 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 152/20 -  projekt uchwały omówił Z-ca PrezydentaB. BĄCZAK.Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 16).Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) w drugim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "z 2013 r." wykreślić przecinek,b) w trzecim wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: "Nr 155, poz. 1043",c) w § 1, po wyrazach: "Gminę Miasto Zgierz" wykreślić przecinek i kropkę.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Radny T. KUPIS powiedział,  że propozycja władz miasta jest słuszna. Następnie zapytał,  co będzie z budynkiem mieszczącym się obok sali koncertowej? Jego stan jest opłakany, kto jest odpowiedzialny za straty, które w związku z tym ponosi miasto?Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że w pierwszej połowie roku, uchwałą, Rada przesunęła środki w wysokości 30 000 zł na dostosowanie projektu na adaptację tego budynku. Projekt zostanie przygotowany po zagospodarowaniu pozostałej części,  m.in.  wyodrębnienie lokali socjalnych. W marcu 2014 roku  podejmiemy starania by Miasto przystąpiło do programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie którego będzie możliwość pozyskania dofinansowania - do 40% - inwestycji adaptacyjnej. Może tam powstać minimum 60 lokali socjalnych. Co do fragmentu już dziś zamieszkałego, władze miasta podjęły decyzjeo możliwości wykupu ww. lokali przez lokatorów.Radny T. KUPIS zauważył, że Miasto podejmowało już próbę zbycia nieruchomości na rzecz prywatnego inwestora -  do transakcji jednak nie doszło. Przez tak długi  okres nie podjęto żadnych kroków, budynek niszczeje, Miasta nie stać na takie straty - dodał.
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Prezydent  B.  BĄCZAK  powiedział,  że  jeszcze  zanim  został  Z-cą  Prezydenta,  z  ramienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego podejmował próbę, aby ten budynek przygotować w formule "TBS-owskiej". Jednak szacunek, który został wykonany na ta nieruchomość, z punktu widzenia  spółki,  nie  dawał  żadnej  możliwości  przejęcia.  Wartość  wyceny  znacznie przekraczała  rzeczywistą  wartość  budynku.  Na  zlecenie  Pani  Prezydent,  podjęto  kolejne działania.  Kosztorys został „odchudzony”,  do końca roku będzie pełna dokumentacja wrazz  pozwoleniem  na  budowę.  W  marcu,  kiedy  będzie  taka  możliwość,  będziemy  aplikowaćo środki zewnętrzne.Prezydent  I.  WIECZOREK dodała,  że nikt  nie  "przespał  tego tematu".  Zapotrzebowanie  na lokale  socjalne  w mieście  jest  bardzo duże,  więc  podejmowane przez  władze kroki  są  jak najbardziej trafne, ale nic nie dzieje się z dnia na dzień. Radny T. KUPIS powiedział, że jego zainteresowanie tematem wynika m. in. z faktu, że jest członkiem komisji ds. mieszkaniowych i zna potrzeby mieszkańców miasta w tym zakresie.Radny A. FRACH wyraził zadowolenie z faktu, iż sprawa nieruchomości na ul. Sokołowskiej doczeka się dobrego finału. Podziękował radnym, którzy włączyli się w działania, zwłaszcza radnemu M. Sencerkowi oraz Posłowi na Sejm RP A. Duninowi. W związku z brakiem dalszej dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/435/13 w sprawie wyrażenia  zgody na 
dokonanie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  darowizny  prawa  własności  zabudowanej 
nieruchomości  gruntowej  położonej  w  121  obrębie  miasta  Zgierza  oznaczonej
nr ewidencyjnym działki 152/20.

Pkt 11 c)
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują 
mieszkańcy - projekt uchwały po autopoprawce omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 18).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI powiedział, że autopoprawka konsumuje uwagi Komisji. Prezydent  I.  WIECZOREK  zwróciła  się  do  Rad  Osiedli  o  pomoc  w  poinformowaniu mieszkańców o zmianie harmonogramu odbioru odpadów segregowanych - od 1 października br.  (wszystkie frakcje -  plastki,  szkło  papier -  będą obierane jednego dnia,  tj.  w pierwszyi  trzeci  piątek  miesiąca).  Prezydent  dodała,  że  w  Biurze  Rady  złożone  zostały  ulotki informacyjne do pobrania przez Przewodniczących Zarządów. Dodatkowo, wszędzie gdzie to będzie możliwe, znajdzie się taka informacja.Radna B. PALMOWSKA poprosiła, aby podjąć działania, by chociaż raz w roku odbierane były odpady wielkogabarytowe.Z-ca Prezydenta P.  STANISZEWSKI powiedział,  że władze miasta prowadzą takie rozmowy
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z przedstawicielami Spółki odbierającej odpady.W związku z brakiem dalszej dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/436/13  w  sprawie  określenia  wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pkt 11 d)
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „Remont 
ulicy  Śniechowskiego  w  Zgierzu”  realizowanego  w  ramach  Narodowego  Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 20).Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:a)  w § 1 wyrazy: "wolę przystąpienia" zastąpić wyrazami: "zgodę na przystąpienie".Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/437/13  w  sprawie  wytycznych  dla 
Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  projektu  pn.:  „Remont  ulicy 
Śniechowskiego  w  Zgierzu”  realizowanego  w  ramach  Narodowego  Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój .

Pkt 11 e)
wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu - projekt uchwały omówił w imieniu Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI.W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/438/13 w sprawie wyborów Rady Osiedla 
Przybyłów w Zgierzu .

Pkt 11 f)
stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatów  członków  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza  - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę:a)  w § 3 wyrazy: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza" zastąpić wyrazem: "podjęcia".
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Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/439/13  w  sprawie  stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 11 g)
nadania  Tytułu  Honorowego  „Zgierski  Dawca  Krwi”  -  projekt  uchwały  omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a)  w czwartym wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: "z 2006 r.",b) w § 4 wyrazy: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza" zastąpić wyrazem: "podjęcia".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/440/13  w  sprawie  nadania  Tytułu 
Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 11 h)
skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  -  projekt  uchwały  omówił  Przewodniczący  RMZJ. KOMOROWSKI i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) w załączniku do uchwały, w pierwszym akapicie, wyraz: "Pana" napisać z małej litery,b) w załączniku do uchwały, w ósmym akapicie, po wyrazach: "art. 237 § 3" dodać wyrazy: "Kodeksu postępowania administracyjnego".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/441/13 w sprawie skargi na Prezydenta 
Miasta Zgierza.

Pkt 11 i)
zmiany Statutu Miasta Zgierza - projekt uchwały omówiła Sekretarz Miasta A. MAJEWSKA.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
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W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/442/13 w sprawie zmiany Statutu Miasta 
Zgierza.

Pkt 11 j) 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie 
zadań  własnych  -  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawkami  omówił  Skarbnik  MiastaR. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22).Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi:a) w drugim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "poz. 594" dodać wyrazy: ", poz. 645",b) w § 9, wyrazy: "29 sierpnia" zastąpić wyrazami: "26 września",c)  w  załączniku  Nr  2  do  uchwały,  w  tabeli,  w  pierwszym  wierszu,  w  kolumnie  12  i  17,po wyrazach: "art. 5 ust. 1 pkt 2" dodać wyrazy: "i 3",d) w załączniku Nr 2 do uchwały, w tabeli, Dział 600 Transport i łączność - wydatki bieżące, skorygować rozmiar czcionki.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Radny  A.  MIĘSOK  zapytał  o  informację  Skarbnika  o  finansach  miasta,  która  miała  zostać przedstawiona na dzisiejszej  sesji.  Taki  dokument  miał  zostać  przedstawiony.  Radni  mają głosować nad zmianami, bez wiedzy o aktualnym stanie budżetu? - zapytał.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że zmiany zaproponowane w procedowanym projekcie uchwały nie mają odniesienia do stanu finansów w Zgierzu,  są to przeniesienia pomiędzy działami.  Na  przykład,  Miasto  nie  otrzymało  środków  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na„E-Migawkę” więc należy to zadanie zdjąć z budżetu, konieczne są środki także dla Żłobka Miejskiego - dodał.Radny  A.  MIĘSOK,  mimo  wszystko,  poprosił  o  przedstawienie  stanów  finansów  na  dzień dzisiejszy, a dopiero potem procedowanie projektu uchwały dot. zmian w budżecie.Skarbnik R.  ZWIERZYŃSKI zauważył,  że zobowiązał  się  do przedstawienia  ww.  informacjii tak będzie, ale w odpowiednim momencie. Radny A. MIĘSOK zapytał, kiedy to nastąpi?Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI ponownie powiedział, że przekaże informację na dzisiejszej sesji.Radny T. KUPIS zauważył, że radni oczekiwali tego stanowiska przed podjęciem uchwał dot. finansów.Przewodniczący  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  nie  przewiduje  dalszej  dyskusji  w  tym temacie. Skarbnik powiedział, że przedstawi informację, więc tak też się stanie. Radna  B.  ŚWIĄTCZAK   przypomniała,  że  rozmawiamy  o  pieniądzach.  Skarbnik  mówił,
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że budżet jest przeszacowany. Radnych interesuje stan finansów miasta, oczekujemy rzetelnej informacji - dodała.Radny T.  KUPIS  w imię  dobrego  podejścia  i  logicznego  postępowania  zauważył,  że  przed podjęciem  uchwał  dot.  budżetu,  powinniśmy  znać  aktualną  sytuację  finansów  miasta. Następnie  zapytał,  dlaczego  Miasto  nie  dostało  środków  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na"E-Migawkę".Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że odpowiedzialny za złożenie wniosku był Kierownik MUK-u, więc na pytanie dlaczego Miasto nie uzyskało środków odpowie pan A. Kacprzycki. Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  mówiła  o  deficycie,  który  wzrósł  od  poprzedniego miesiąca. Jak to będzie wyglądało w następnych miesiącach? - zapytała.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że mówił, iż budżet, w tym także wpływy i deficyt jest elementem ruchomym i nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za kilka dni. Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  zauważyła,  że  Skarbnik  na  poprzedniej  sesji  wskazał,iż  budżet  został  przeszacowany  o  ok.  10-12  mln  zł.  Stąd  może  płynąć  wiosek,  że  deficytw mieście na koniec roku może sięgnąć podobnej kwoty. Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  ponownie  powiedział,  że  przedstawi  wyczerpującą  informacjęo  stanie  finansów,  jednakże  w  tym  momencie  zaproponował  powrót  do  tematu  projektu uchwały.Radny  M.  SENCEREK  powiedział,  że  czuje  się  "stawiany  pod  ścianą"  -  radni  nie  mają informacji  o  aktualnym  stanie  finansów,  jak  więc  mają  podejmować  uchwały  dot.  zmianw  budżecie.  Dodatkowo,  nikt  nie  umie  udzielić  informacji  dlaczego  Miasto  nie  uzyskało środków z Urzędu Marszałkowskiego. Następnie poprosił o 10 minut przerwy dla Klubu. Przewodniczący J. KOMOROWSKI ogłosił 10 minut przerwy.Po przerwie.Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, powiedział, że jeśli Skarbnik nie przedstawi informacji o aktualnym stanie finansów, radni nie będą głosowali za uchwałą.Radny  M.  SENCEREK  powiedział,  że  podtrzymuje  swoje  stanowisko.  Klub  Radnych  PiS postanowił, że dla dobra mieszkańców będzie głosował za podjęciem procedowanej uchwały, jednakże "ja wstrzymam się od głosu" - dodał.Radny A. MIĘSOK zauważył, że Przewodniczący RMZ powinien działać na rzecz Rady i tym samym  postulować  o  przedstawienie  informacji  Skarbnika  przed  podejmowaniem  uchwał finansowych. Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKĄ  przypomniała  burzliwą  dyskusję  o  emisji  obligacjii  obietnicy Pani Prezydent o podjęciu kroków w celu uzyskania oszczędności  – nie mamy takich informacji - zauważyła.Radny  M.  PILARSKI  zauważył,  że  procedowana  uchwała  porządkuje  tylko  środkiw  budżecie,  poza  tym  przyznaje  pieniądze  m.in.  Miejskiemu  Żłobkowi.  Zgadzam  się,
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że  informacja  powinna  być  przedstawiona,  jednakże  ta  uchwała  powinna  być  podjęta, chociażby   dla  dobra  dzieci  uczęszczających  do  żłobka  -  dodał.  Zaproponował  podjęcie uchwały o zmianach w budżecie i następnie wprowadzenie punktu dot. informacji nt. sytuacji finansów w mieście. Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  powiedziała,  że  każda  uchwała  zmieniająca  budżet przekazuje jakieś środki, ale to nie zmienia faktu, że informacja o aktualnym stanie budżetu jest niezwykle istotna.Radny J. SOKÓŁ powiedział, że nie widzi powodu, dla którego Skarbnik nie może przedstawić swojej informacji teraz. Uchwała o zmianach w budżecie może być procedowana w następnej kolejności - to nic nie zmieni i nie zabierze pieniędzy m. in. Miejskiemu Żłobkowi. Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że radni chcą znać aktualną sytuację budżetu. Nie chcemy być  wprowadzani  w  błąd,  a  to  co  się  dzieje,  wskazuje,  że  sytuacja  nie  jest  jasna  - kontynuowała radna - darzymy Skarbnika zaufaniem, miał już tyle czasu, aby dziś spokojnie przedstawić  realną  sytuację  finansową  miasta.  Pani  Prezydent  w  kolejnej  informacji  dla mieszkańców napisze zapewne,  że nie chcieliśmy podjąć uchwały i  przekazać środków na rzecz Miejskiego Żłobka - nie napisze, dlaczego toczyła się dyskusja. Pani pisze tylko o tym,"co dla siebie che zrobić dobrze" - mówiła - a miasto Jej nie interesuje. To jest żenujące - w tej chwili nie ma Prezydenta mimo, że temat jest bardzo ważny. Na pytanie, dlaczego Miasto nie otrzymało  dofinansowania  dla  MUK-u  na  E-Migawkę,  nikt  nie  umiał  odpowiedzieć. Prezydentem tego miasta jest Pani Iwona Wieczorek, nie zapominajcie o tym - kontynuowała -niech  Pani  Prezydent  nie  zrzuca  odpowiedzialności  na  radnych,  na  byłego  skarbnika.Na  spotkanie  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  mają  pojechać  radni-  później  na  nas  spadnie  odpowiedzialność,  jeśli  istotne  sprawy  nie  zostaną  załatwione  - przekonywała.  Radni  nie  będą  podnosić  ręki  za  czymkolwiek,  jeśli  nie  będą  mieć  pełnej wiedzy. Mówimy o pieniądzach i prawdopodobnie sytuacja jest taka, że nie ma ich w ogóle. Niech Pani Prezydent wskaże, jaki ma program restrukturyzacji, program oszczędności. To się już  ciągnie  od  pewnego  czasu,  a  dziś  po  raz  kolejny  jest  "przepychanka".  Może  Pan Przewodniczący znowu ogłosi przerwę na inny dzień, może znowu się z kimś porozmawiai kogoś nakłoni, w taki, czy inny sposób. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał Skarbnika, czy stoi cokolwiek na przeszkodzie by informacje o stanie finansów miasta przedstawić w tym momencie?Skarbnik R.  ZWIERZYŃSKI wyjaśnił,  że  swoje  wystąpienie  chciał  zawrzeć przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.  Radna B. ŚWIĄTCZAK poprosiła Przewodniczącego RMZ o przeanalizowanie możliwości pod kątem formalnym, aby umożliwić Skarbnikowi przedstawienie informacji o stanie finansów miasta przed podejmowaniem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.Radny M.  PILARSKI  zgłosił  wniosek o  niezamykanie  pkt  porządku obrad i  wprowadzenie nowego  pkt  "PPKt  j)  prim"  dot.  przedstawienia  informacji  Skarbnika  Miasta  nt.  sytuacji budżetowej w mieście.W głosowaniu: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł, porządek obrad został zmieniony.
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Pkt 11 j) prim
Informacja Skarbnika Miasta Zgierza na temat stanu finansów miasta ZgierzaRadny  A.  MIĘSOK  poprosił,  aby  materiał,  który  przedstawi  Skarbnik  został  przekazany radnym w formie pisemnej.Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  zaznaczył,  że  po  przedstawieniu  informacji,  złoży  stosowny dokument w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza i do Biura Rady.Materiał pisemny stanowi załącznik nr 23 do protokołu.Radny M. PILARSKI zapytał, jakie to wszystko ma odniesienie do zapewnień poprzedniej Pani Skarbnik o tym, że budżet miasta jest w dobrej kondycji?Nie chcę się na ten temat wypowiadać – powiedział Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI  - jestem tu od dwóch  miesięcy.  W  całym  kraju  jest  źle  w  finansach,  a  założenie,  że  budżet  może  być nadwyżkowy to wielki optymizm. „Poszliście po bandzie” wierząc, że to się uda – dodał - teraz jest czas na reakcję.Radny A. MIĘSOK zauważył, że z informacji Skarbnika wynika, że co miesiąc  deficyt miasta rośnie o ok. 1 mln zł. Dlaczego prowadzona jest taka rozrzutna gospodarka finansowa? Po co mamy sobie czegoś odmawiać, skoro możemy wziąć obligacje – to jest motto Pani Prezydent – powiedział radny. Następnie poprosił o skserowanie informacji Skarbnika i 10 minut przerwy na rozdanie materiału. Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI  zaproponował procedowanie przerwanego pkt dot. projektu uchwały i w tym czasie Biuro Rady skseruje wystąpienie Skarbnika.

Pkt 11 j) 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie 
zadań własnych – cd.Skarbnik R.  ZWIERZYŃSKI,  wracając do tematu budżetu,  jeszcze raz zaznaczył,  że wpływym. in. z podatków PIT i CIT nie osiągnęły zamierzonych wysokości,  Radna  K.  KUPIS  -WOJCIECHOWSKA   ponownie  wróciła  do  tematu  deficytu,  zapytała,  czy jesteśmy w stanie  oszacować na jakim poziomie  będzie  deficyt  na  koniec  roku oraz  jakie oszczędności planuje wprowadzić Pani Prezydent? Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI   powiedział,  że  jesteśmy  na  etapie  prowadzenia  rozmów zmierzających do prowadzenia dyscypliny finansowej i weryfikacji realizacji poszczególnych zadań. Taka informacja będzie państwu przekazana – dodał.Radny  J.  SOKÓŁ  podziękował  za  informację  przedstawioną  przez  Skarbnika.  Powiedział,że radni oczekują teraz planu naprawczego na przyszłość.Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI   wyjaśnił,  że  ma  pewne  przemyślenia  i  koncepcje,  zarówno krótkofalowe  jak  i  długofalowe.  Musicie  dać  mi  chwilę  czasu,  muszę  porozmawiaćz  naczelnikami,  kierownikami  jednostek  –  dodał  -  poza  tym,  jesteśmy  w  trakcie przygotowania  projektu  budżetu  na  rok  przyszły.  Zrobię  wszystko  co  będzie  w  gestii Skarbnika, ale na pewno to nie będzie miało miejsca dziś, ani w najbliższym czasie.
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Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  podziękowała  Skarbnikowi  za  informację.  Następnie  skierowała zapytanie do Pani Prezydent - co Pani na to, że debet na koncie rósł z dnia na dzień, gdzie Pani  była,  kiedy  mówiliśmy  o  oszczędnościach  -  przecież  jest  pani  doktorem  ekonomiii  wiedziała  Pani,  że  nasze  dochody  są  zagrożone?  Co  Pani  ma  nam  do  powiedzenia  po wystąpieniu  Skarbnika,  ja  bym  chciała  usłyszeć  Pani  zdanie,  jaki  ma  Pani  dalszy  plan funkcjonowania? To co dziś usłyszeliśmy jest porażające - mówiła. Proszę teraz napisać pismo i zarzucić mieszkańców ulotkami informującymi o stanie budżetu miasta - niech mieszkańcy się dowiedzą, do jakiego stanu, swoimi rządami, doprowadziła Pani miasto. Prezydent  I.  WIECZOREK  zaznaczyła,  że  Miasto  nie  ma  wpływu  na  wszystkie  planowane dochody, np. dochody z budżetu państwa z podatków i opłat - nie dostaliśmy nawet połowy planowanych  środków  –  dodała.  Większość  samorządów,  w  naszym  województwie,  jaki w całej Polsce emituje obligacje – to nie jest żadna nowość. Co do tematu oszczędności, to nadal  rozmawiamy,  ale  jak  sugerowała  jedna  z  radnych  podczas  ostatniej  sesji,  czynimy oszczędności podobnie jak Starosta.Radna  B.  PALMOWSKA  zapytała,  ile  będzie  kosztowała,  zaplanowana  na  dzień  następny, impreza pn. „Święto Turystyki”?Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że impreza jest finansowana ze środków zewnętrznych, pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.Radny  T.  KUPIS  zapytał,  skąd  Miasto  weźmie  środki  na  pokrycie  deficytu?  Następnie zauważył,  że  Pani  Prezydent  musiała  mieć,  już  na  początku  roku,  wiedzę  o  kondycji finansowej miasta i  państwa, o kryzysie i  realnym zagrożeniu wynikającym z założenia, że poziom zaplanowanych dochodów może nie zostać zrealizowany. W związku z tym zapytał, dlaczego wydano 3 mln zł na „rzecz która mogła zaczekać” - to jest nielogiczne i nierozsądne.Radny  A.  FRACH  powiedział,  że  nie  jest  przeciwny  samej  idei  emisji  obligacji,  ale  Pani Prezydent nie dotrzymała słowa i nie przedstawiła planu oszczędności. Radna E.  KRZEWINA  zauważyła,  że z informacji Skarbnika wynika,  że na oświatę brakuje ponad  2  i  pół  mln  zł.  Skąd  taka  kwota,  skoro  nie  zmieniła  się  liczba  placówek,  liczba nauczycieli?Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI  powiedział, że przez dwa miesiące, nie udało mu się dotrzeć do wszystkich elementów składowych budżetu. Radny A. FRACH zapytał o koszt obsługi debetu.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI  powiedział, że nie wie, nie czytał umowy.W związku z brakiem dalszej dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/443/13  w  sprawie  w  sprawie  zmiany 
budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.
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Głos  zabrał  Kierownik  MUK  A.  KACPRZYCKI  wyjaśniając  kwestię  nieotrzymania  środkówz Urzędu Marszałkowskiego na zadanie dot.  „E-Migawki”.  Powiedział,  że Rada w lutym br. podjęła  uchwałę,  dzięki  której  na  to  zadanie  przeznaczonych  zostało  200  000  zł  netto.W kwietniu Urząd Marszałkowski ogłosił projekt na e-usługi publiczne. By móc przystąpić do ww. projektu, konieczne było zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie, w wysokości ok.  300  000  zł  netto.  Przygotowałem  dwa  projekty  uchwał  –  jeden  dot.  wytycznych  dla Prezydenta  do  przystąpienia  do  konkursu,  a  drugi  dot.  zmian  w  budżecie  w  zakresie koniecznej kwoty (300 000 zł netto i 66 000 zł VAT) – mówił Kierownik. Zgodnie z procedurą, projekty zostały przedstawione Skarbnikowi D. Kubiak, która zakwestionowała projekt dot. zmian w budżecie w takiej formie. Kierownik dodał, że projekt został przygotowany wspólnie z  Łódzką Agencją  Rozwoju Regionalnego.  Wszystkie  stosowne dokumenty zostały złożonew Urzędzie  Marszałkowskim.  Niestety,  projekt  nie  przeszedł  procedury formalnej,  a  jednąz  przyczyn jego  odrzucenia  była  niewłaściwa  uchwała  budżetowa.  Być  może  wynikało  toz niewiedzy Pani Skarbnik lub sabotowania projektu.Radny  T.  KUPIS  zapytał  Panią  Prezydent,  jakie  czynności  ma  zamiar  podjąć  w  związkuz zaistniałą sytuacją?Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że „jeżeli Pani Skarbnik nie chciała zrobić stosownego zapisu, to nikt wtedy nie miał wpływu żadnego, aby tego dokonać”.
Pkt 11 k)

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 24).W związku z brakiem dyskusji,  Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 2, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/444/13 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.Przewodniczący RMZ  J. KOMOROWSKI powiedział, że ze względów osobistych musi opuścić obrady  sesji.  Następnie  zaproponował  zdjęcie  z  porządku  obrad  i  przesunięcie  na  sesję następną pkt pn.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z  działalności  między sesjami.W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.Radny  M.  HILIŃSKI  zaproponował  przesunięcie  na  następną  sesję  pkt  dot.  przyjęcia sprawozdania  Pani  Prezydent  z  prac  między  sesjami,  ze  względu  na  zbyt  krótki  czas  na zapoznanie się z materiałem (załącznik nr 25).W głosowaniu: za – 21,przeciw - 0, wstrzym - 0, zmiana została wprowadzona.Przewodniczący  RMZ   J.  KOMOROWSKI   poinformował,  iż  spotkanie  nt.  Studium uwarunkowań zaplanowane zostało na dzień 10 października br. na godz. 16.00,  a kolejna sesja RMZ odbędzie się w dniu 29 października br. ze względu na Dzień Wszystkich Świętych.
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Przewodniczący  RMZ   J.  KOMOROWSKI   przekazał  prowadzenie  obrad Wiceprzewodniczącemu RMZ G. MACIŃSKIEMU.
Pkt 11 l)

przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  zamkniętego  w  ramach  POKL 
Rewitalizacja Społeczna Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. 
„Systemowe  Wsparcie  Instytucji  Pomocy  i Integracji  Społecznej”  -  projekt  uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następujące uwagi:a) w § 1 wyrazy: "wolę przystąpienia" zastąpić wyrazami: "zgodę na przystąpienie",b) w § 2 ust. 1 wykreślić wyraz: "całkowicie",c) w § 2 ust. 2 skreślić dodatkową kropkę przed wyrazem: "Gmina",d) § 3 przenieść w miejsce § 5,e)  w § 7 wykreślić wyrazy: "przez Radę Miasta Zgierza".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26).Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).W związku z brakiem dyskusji,  Wiceprzewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/445/13 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto  Zgierz  do  konkursu  zamkniętego  w  ramach  POKL  Rewitalizacja  Społeczna 
Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. „Systemowe Wsparcie 
Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”.

Pkt 11 m)
nadania  Statutu  Miejskiemu  Zespołowi  Przychodni  Rejonowych  w  Zgierzu  -  projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następujące uwagi:a) w trzecim wierszu podstawy prawnej, przed wyrazem: "2013" dodać literę: "z",b) w  drugim wierszu § 3,  po wyrazach: "w Zgierzu" dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 3124)",c)  w  trzecim wierszu § 3,  po wyrazach: "29 listopada 2012 r." dodać wyrazy:  "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 354)",d)  w  załączniku  do  uchwały,  w  §  10  po  zakończeniu  każdego  punktu,  kropkę  zastąpić średnikiem,e) w załączniku do uchwały, w § 10 pkt 2 i 4 wykreślić oznaczenie lit. "a)",f) w załączniku do uchwały, w § 14 ust.  3 tirety zastąpić punktami - na końcu pierwszego postawić średnik, a po drugim kropkę.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28).Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
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W związku z brakiem dyskusji,  Wiceprzewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/446/13  w  sprawie  nadania  Statutu 
Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 11 n)
sprzedaży sieci  wodociągowej na rzecz "Wodociągi  i  Kanalizacja  -  Zgierz" Sp.  z  o.  o.
ul. A. Struga 45, Zgierz - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  zgłosił następujące uwagi:a) z tytułu projektu uchwały usunąć wyrazy: "ul. Andrzeja Struga 45, Zgierz",b) z pierwszego wiersza podstawy prawnej, wyrazy: "art. 30, ust. 2 pkt 3" zastąpić wyrazami: "ust. 2 pkt 9",c) dodać § 5 o brzmieniu: "§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 31).W związku z brakiem dyskusji,  Wiceprzewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/447/13  w  sprawie  sprzedaży  sieci 
wodociągowej na rzecz "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o.

Pkt 11 o)
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 Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem dyskusji,  Wiceprzewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XL/448/13  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 11 p)
w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  dotyczącego  zmiany  ustawy
o  systemie  oświaty  i  niektórych  innych  ustaw  z  dnia  13  czerwca  2013  r. -  projekt uchwały po autopoprawce omówił,  w imieniu Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu i Rekreacji RMZ  oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ, radny J. SOKÓŁ.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI  nie zgłosił uwag do projektu.
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W związku z brakiem dyskusji,  Wiceprzewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XL/449/13 w sprawie w sprawie  przyjęcia 
stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. 

Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania z wykonaniu budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej 

prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 rokuSprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.W głosowaniu: za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 1, sprawozdanie zostało przyjęte.
Pkt 13

Informacja na temat rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie placów zabaw
i terenów rekreacyjnychMateriał  stanowi  załącznik  nr  33 do  protokołu.  Do  tematu  wprowadził  Z-ca  PrezydentaB. BĄCZAK.Radna B. PALMOWSKA  zapytała o możliwość oświetlenia placu zabaw na ul. Podgórnej.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że będzie zakładany monitoring i oświetlenie. Radny  T.  KUPIS  zauważył,  że  może  kogoś  „uszczęśliwiamy  na  siłę”  -  ten  plac  zabaw  jest bardzo często dewastowany. Trzeba uświadamiać ludzi, jakie koszty ponosi Miasto w związku z licznymi naprawami.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK  zauważył, że radny ma rację. Być może przeniesiemy ten plac zabaw w inne miejsce. Póki co, zaczynamy od monitoringu – dodał.  Z-ca Prezydenta zwrócił też uwagę na konieczność reakcji na akty wandalizmu.Radna K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała,  kiedy rozpocznie się  budowa placu zabaw na Osiedlu Kurak.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że firma przyjeżdża z gotowymi urządzeniami i samo ich zainstalowanie trwa kilka dni. Termin budowy to połowa października br. – dodał.Radna B. PALMOWSKA zauważyła, że zarówno młodzież ze szkoły jak i absolwenci SP Nr 10 dewastują plac zabaw na ul.  Podgórnej.  Poprosiła o uczulenie nauczycieli  w szkołach,  aby zwracali uczniom uwagę na ten temat.Radna  J.  ZIELIŃSKA   powiedziała,  że  na  Osiedlu  Rudunki  brakuje  placów  zabaw. Zaproponowała,  aby „wciągnąć” mieszkańców w projektowanie  lub budowanie  placów, co 
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może  pozytywnie  wpłynąć  na  dalsze  użytkowanie  obiektów  i  uchronić  je  przed  aktami wandalizmu.W związku z brakiem dalszej dyskusji, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 14

Zapytania i wolne wnioskiRadna E. KRZEWINA poprosiła o wyrównanie ul. Szczęśliwej i ul. Romantycznej.Radny  M.  PILARSKI  poprosił  o  interwencję  Straży  Miejskiej  w godzinach  wieczornych  na Placu Stu Straconych.  Przy pomniku zbiera się  młodzież,  spożywa alkohol  i  zachowuje sięw sposób nieprzyzwoity.Radny T. KUPIS wnioskował o sprawdzenie objazdu przez Park Przemysłowy Boruta – czy stan techniczny podłoża jest odpowiedni.Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zapytała  „jak  jest  załatwiona  sprawa  wypłynięcia  płytek chodnikowych  w  poprzedniej  kadencji  z  dróg  na  ul.  Bazylijskiej,  ul.  Staffa,  ul.  Tuwima.”. Mówiła także o Szpitalu Boruty – placówka straciła dwa miliony zł. Następnie zapytała, czyw budżecie na rok 2014 będzie wpisany remont ul. Łąkowej.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  w  Zgierzu  A.  ŁASZCZEWSKI  zauważył,  że dyskusja o finansach,  to była dyskusja o skutkach,  a nie o przyczynach.  Należy koniecznie wyjaśnić tą sprawę.W związku z brakiem dalszej dyskusji, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 15

Zamknięcie obrad sesjiW  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI zamknął obrady XL 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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