
Protokół Nr XLIII/13
z XLIII sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 listopada 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 – 18.45
Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 23Radni nieobecni - 00Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.  2. Uwagi do porządku obrad.  3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII 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) wyrażenia  zgody  na  przejęcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  prawa  własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Droga bez nazwy ozn. nr ewid. działek 98/2 o pow. 2182 m² i 97 o pow. 1775 m²,b) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu,c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Łódzkiego w sprawie  wykonania  zadania  zarządzania  przystankami  komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 702 w granicach administracyjnych miasta Zgierza,d) ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii  Nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im.  Bolesława  Prusa  w  Zgierzu  znajdującej  się  przy  ul.  Norberta  Barlickiego  2w  Zgierzu  oraz  zamiaru  dokonania  zmiany  Statutu  Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej  im.  Bolesława  Prusa  w Zgierzu  w  związku  ze  zmianą  zakresu  działaniai lokalizacji filii,e) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2014 roku,f)  przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  i  Gminy  Zgierz  oraz  dla zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  dla  Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. na okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia31 grudnia 2014 r.,g) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,h) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
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i) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,j) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,k) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,l) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,m) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,n) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,o) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,p) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,q) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,r) rozpatrzenia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w  związku  z  uchwałąNr  XXXIV/367/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  26  marca  2013  r.  w  sprawie wprowadzenia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,s) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.,t) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,u) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,v) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",w) upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł.  o.  Rafała Chylińskiego w Zgierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,x) przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,y) przyjęcia  Programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz innych uzależnień na rok  2014 dla miasta Zgierza,z)  przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do Programu Regionalnego  Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,za) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz  do Programu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego:  Rozwój  infrastruktury  kultury  –  priorytet  1  –  Infrastruktura  kultury w ramach  priorytetu:  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  niezbędnej  do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko,zb) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego:  Rozwój  infrastruktury  kultury  –  priorytet  1  –  Infrastruktura  kulturyw  ramach  priorytetu:  budowa,  roboty  budowlane,  przebudowa,  remont  wrazz  zakupem  niezbędnych  urządzeń  budowlanych  i  wyposażenia  na  potrzeby działalności kulturalnej,zc) 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. 8. Informacja na temat oferty inwestycyjnej Gminy Miasto Zgierz.  9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.  10.Informacja na temat kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Zgierz na oświatę od 2010 r.  11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.  12.Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.  13.Zapytania i wolne wnioski.  14.Zamknięcie obrad sesji. 
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Pkt 1
Otwarcie sesjiPrzewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XLIII  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 RMZ poinformował, iż 23 listopada br., w Starostwie Powiatowym wręczone zostały odznaczenia państwowe z okazji wieloletniej pracy i zasług na rzecz miasta Zgierza.Złoty  Krzyż  Zasługi  otrzymały  panie  Bożenna  Piotrowicz  oraz  Aleksandra  Kapczyńska.Srebrny  Krzyż  Zasługi  otrzymał  pan  Bogusław  Stożek, natomiast  Brązowy  Krzyż  Zasługi otrzymała pani Alina Łęcka-Andrzejewska.Za 39 lat nieprzerwanej pracy w jednej instytucji - Urzędzie Miasta Zgierza – Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał pan Ryszard Dudek.Za 34 lata pracy w Urzędzie Miasta Zgierza – Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała także pani Ewa Pietrzak. Za 31 lat pracy w Urzędzie Miasta Zgierza – Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała pani Grażyna Trocińska.Za 30 lata pracy w Urzędzie Miasta Zgierza – Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała pani Danuta Kurowska.Podziękowania  i  kwiaty  wręczają  uhonorowanym  Przewodniczący  RMZ  J.  Komorowski, Prezydent I. Wieczorek oraz Z-cy Prezydenta P. Staniszewski i B. Bączak.

Pkt 2
Uwagi do porządku obradPrezydent I. WIECZOREK wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii  Nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusaw Zgierzu znajdującej się przy ul. Norberta Barlickiego 2 w Zgierzu oraz zamiaru dokonania zmiany  Statutu  Miejsko-Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  im.  Bolesława  Prusa  w  Zgierzuw związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji filii. Następnie poprosiła o przesunięcie ppkt zc) do ppkt d).Wycofany projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przesunięcie projektu uchwały z  ppkt  zc)  do  ppkt  d).  W głosowaniu:  za  -  15,  przeciw -  0,  wstrzym.  -  0,  zmiana została wprowadzona.

Pkt 3
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliRadny  T.  KUPIS  zgłosił  interpelacje  w  sprawie  zaniechania  likwidacji  Filii  Nr  4  Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa  w Zgierzu (załącznik nr 3).
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Wiceprzewodniczący  RMZ M.  FORFECKI  w  nawiązaniu  do  pisma  Miejskich  Usług Komunikacyjnych w Zgierzu dot. planowanej, na 1 grudnia, zmiany rozkładu jazdy linii 4 i 8, zapytał  o  rodzaj  planowanych  zmian  i  termin  ogłoszenia  informacji  na  przystankach autobusowych.  Następnie  zapytał,  na  jaką  kwotę  w  roku  2013  -  "do  dnia  dzisiejszego"  - wystawiono kary za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu i jak wygląda ściągalność tych należności. Radny złożył także wnioski do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2014, tj. utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa ulicy Dygasińskiego na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Kossaków, zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Komisję Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ  na  ostatnim  posiedzeniu;  oraz  wyrównanie  środków finansowych przeznaczonych w projekcie budżetu na rok 2014 dla jednostek pomocniczychz  jednoczesnym  zwiększeniem  budżetu  dla  tych  jednostek,  które  z  własnych  środków pokrywają wydatki związane z utrzymaniem swoich siedzib.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  złożył  interpelację  w  sprawie  podjęcia natychmiastowych  działań  w  związku  z  planowaną  przez  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Łódź likwidacją  zgierskiego  oddziału  mieszczącego  się  na  ul.  Wschodniej  1/5  (załącznik  nr  4). Dodał, że władze miasta powinny w tym zakresie współpracować z Wójtem Gminy Zgierz jaki  Starostą  Zgierskim,  ponieważ  problem  dotyczy  wszystkich  mieszkańców  i  inwestorówz terenu Zgierza i okolic. Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje w sprawach: wydatków bieżących poniesionych w Dziale 750  Administracja  publiczna  Rozdział  75023  urzędy  gmin,  w  związku  z  zatrudnieniem nowych pracowników w UMZ (załącznik nr 5); realizacji umowy Nr IM.7011.9/254/13.213z dnia 21 marca 2013 r.  na wykonanie zadania pn.  "Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta  Zgierza"  (interpelacja  skierowana  także  do  Komisji  Gospodarki  Komunalneji  Mieszkaniowej  RMZ)  (załącznik  nr  6);  problemu  celowości  ponownego opracowania dokumentacji  projektowej  na  remont  i  modernizację  budynków  komunalnych  naul. Sokołowskiej (załącznik nr 7). Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zapytała  o  stanowisko  władz  miasta  w  sprawie  zarzutów  paniE.  Andrzejewskiej  –  prezesa  Fundacji  Medor  -  przekazanych  w  formie  pisemneji  wypowiedzianych  podczas  ostatniej  sesji  RMZ.  Radna  w  odniesieniu  do  doniesień medialnych o trudnej sytuacji w UMZ zapytała, czy jest to prawdą, czy "z biurek urzędników mają zniknąć drukarki"? Dodała, że ze względu na oszczędność m. in. papieru, chętni radni, mogliby otrzymywać wszystkie materiały w formie elektronicznej. Radny K.  WĘŻYK  w imieniu  radnej  E.  Krzewiny  złożył  interpelacje  w sprawach:  opłat  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  egzekucji  należności  z  tego  tytułu,  analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz ewentualnego obniżenia stawki za wywóz śmieci (załącznik nr 8).Radna  B.  PALMOWSKA  zapytała  o  możliwość  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych? Zapytała także, jaki odsetek osób uchyla się od opłat z tytułu odbioru śmieci?Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu H. URBANOWSKI wyraził oburzenie dot. propozycji zdjęcia z projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2014 zadania inwestycyjnego dot.  budowy  ul.  Obywatelskiej.  W  czerwcu  br.  Pani  Prezydent  pisemnie  poinformowała mieszkańców tejże ulicy o tym, że jesienią tego roku, zostanie założona nakładka asfaltowa. Na  początku  lipca  odbyło  się  spotkanie  z  udziałem  Z-cy  Prezydenta  P.  Staniszewskiego, 
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podczas którego mieszkańcy zgodzili się na "wersję oszczędnościową". Niestety, zadanie nie zostało  w  pełni  wykonane.  Wysypany  został  bowiem  tłuczeń,  który  powodował  szkodyw karoseriach samochodów. 15 października w Expresie Ilustrowanym, ukazał się artykuł,w  którym  Pani  Prezydent  przeprosiła  mieszkańców  za  niedotrzymanie  wcześniejszej obietnicy  ze  względu  na  problemy  finansowe,  deklarując  jednocześnie,  że  przebudowa zostanie zrealizowana. Takie zadanie zostało więc wpisane w projekt budżetu miasta Zgierza na 2014 rok. Tymczasem, Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ, nie znając kontekstu  całej  sprawy,  podjęła  wniosek  o  wykreślenie  inwestycji  z  projektu  budżetu. Dlaczego  do  tej  pory,  żaden  radny  nie  kwestionował  zasadności  przebudowyul. Obywatelskiej, a teraz większość jest przeciw? - pytał Przewodniczący. W jakim celu Pani Prezydent prosiła jednostki pomocnicze o składanie propozycji do budżetu miasta na przyszły rok,  skoro z  wniosków Rady Osiedla  Stare  Miasto  nic nie  zostało  uwzględnione,  a  jeszcze planuje  się  wykreślenie  zadania  dot.  przebudowy  ul.  Obywatelskiej.  Zwrócił  się  do  Pani Prezydent  ze  słowami:  "oczekuję  jasnych  deklaracji,  że  Pani  zrobi  wszystko,  aby  ta  ulicaw 2014 roku została przebudowana". Radny M. SENCEREK odniósł się do trzech lat kadencji Pani Prezydent.  Zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym są zbyt częste - powiedział. Planowanie budżetu nie jest realne i przestaje mieć znaczenie. W 2014 roku nie przewidziano np. rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 10, mimo,  że  w  bieżącym  roku,  wykonana  została  dokumentacja  techniczna  i  wystąpionoo pozwolenie na budowę (załączniki  nr 9  i  10).  Radny mówił  także o braku postępu pracw zakresie "Rewitalizacji  Historycznego Centrum Miasta Zgierza".  Złożył także interpelacjęw  sprawie  udrożnienia  i  przebudowy  odcinka  trasy  krajowej  pomiędzy  Kurakiemi Helenówkiem (załącznik nr 11). Zauważył także, że wiadukty na ul. Łódzkiej, ul. Piłsudskiego i ul. Długiej są w opłakanym stanie i nie powinny być w ogóle używane ze względu na zły stan techniczny.  Poprosił  o  zintensyfikowanie  wszelkich  działań mających na celu  poprawę tej sytuacji. Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI zwrócił uwagę na źle ustawione (np. na środku skrzyżowania lub tuż przed barierką ochronną) przystanki wzdłuż linii autobusowej nr 3A. Poprosił także o uzupełnienie znaku drogowego na ul. Barona (zakazu skrętu w lewo) przed ul. Sieradzką, która jest ulicą jednokierunkową. Mówił również o konieczności naprawy mostów znajdujących się na Osiedlu Piaskowice-Aniołów. Zauważył, że z ekspertyzy wynika, że mosty powinny zostać naprawione do końca przyszłego roku lub rozebrane ze względu na stan techniczny. Przewodniczący powiedział, że zgłaszał propozycję wpisania ww. zadania do budżetu miasta Zgierza na rok 2014, jednakże takie inwestycje nie zostały  uwzględnione  w  projekcie.  Co  Miasto  zamierza  zrobić  w  tym  kierunku  -  zapytał. Wykonanie  mostu  na  ul.  Miroszewskiej  odciążyłoby  ul.  Łódzką  ze  wzmożonego  ruchu samochodowego -  dodał.  Pan M.  WOLSKI poruszył także temat zróżnicowanych budżetów jednostek pomocniczych zapisanych w projekcie na 2014 rok.  Osiedle Piaskowice-Aniołów znaczne środki przeznaczało na naprawę dróg - zauważył - i kiedy trzy lata temu odebrano radom  taką  możliwość,  budżet  jednostki  został  znacznie  pomniejszony.  Do  tej  pory  jest znaczna dysproporcja pomiędzy jedenastoma radami osiedli.  Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu K. KOSMALSKA wniosła o uzupełnienie sześciu  przęseł  metalowych  w  parkanie  okalającym  Cmentarz  Żołnierzy  Radzieckich  orazo zwiększenie dostępności zakupu biletów tramwajowych i autobusowych w mieście, m. in.w  okolicy  Gimnazjum  Nr  1,  czy  byłych  Zakładów  "Boruta"  (załącznik  nr  12).  Ponownie zwróciła uwagę na niewykoszone trawniki wzdłuż ulic Parzęczewskiej i Gałczyńskiego.
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Radny  Z.  SOBCZAK  wyraził  się  pozytywnie  do  poruszonego  przez  radnego  M.  Sencerka problemu  rozbudowy  i  poprawy  infrastruktury  drogowej.  Rozważania  nad  tym  tematem powinny odbywać się ponad podziałami partyjnymi - dodał. Radny M. HILIŃSKI zgłosił problem ograniczania liczby kursów tramwaju nr 46 – poprosiło informację i interwencję władz miasta w tej sprawie. Powiedział,  że oddzielnym pismem zwróci się do Pani Prezydent w tym temacie. Radny zwrócił następnie uwagę na wysokość kosztów  przewidzianych  w  przyszłym  roku  na  opłaty  za  energię  elektryczną  –  wniósło renegocjację stawek z PGE. Poruszył także temat parkanu cmentarza na ul. P. Skargi – należy do  niezwłocznie  naprawić,  bowiem  stan  techniczny  ogrodzenia  stanowi  zagrożenie  dla przechodniów. Radny M. GAJDA zwrócił uwagę na konieczność naprawy - wyrównania płyt chodnikowych na skrzyżowaniu ulic Parzęczewska i Gałczyńskiego.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Kurak  w  Zgierzu  B.  STOŻEK  zaapelował  o  utworzenie podwyższenia w miejscu, w którym zatrzymują się tramwaje na Placu Kilińskiego. Wsiadanie do wagonu sprawia wiele trudności, zwłaszcza osobom starszym.
Pkt 4

Zapytania mieszkańcówMieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zapytała  Pana  H.  Urbanowskiego  o  ul.  Suchowolca  -  "czy walczyliście o ta ulicę po to, aby teraz została rozjeżdżona?" Do Pani Prezydent zwróciła się natomiast  w  kwestii  ul.  Obywatelskiej,  twierdząc,  że  w  tej  ulicy  należy  wykonać  pełne uzbrojenie. Następnie poruszyła temat EkoBoruty i wyroku w sprawie wspomnianej spółki. Zapytała,  kto  jest  w  posiadaniu  takiego  dokumentu  -  "proszę,  żeby  to  zostało  ujawnionei wyegzekwowane"Zwróciła również uwagę, że "ulica Boruty jest bez podbudowy na udźwig taki jaki tiry potrzebują mieć na przejazd". Mieszkanka poprosiła również, w imieniu kobiet zatrudnionych na terenie Boruty, o włączenie oświetlenia na okolicznych ulicach. Mieszkaniec M. KOLENDA poprosił o spowodowanie, aby na obrady wróciła Pani Prezydent. Następnie powiedział,  że na ostatniej sesji  pytał,  jakie warunki formalne powinien spełnić, aby  otrzymywać  nagrania  audiowizualne  z  każdego  posiedzenia  Rady  Miasta  Zgierza  – ponowił swoje pytanie kierując je do Przewodniczącego RMZ. Pan M. KOLENDA powiedział, że kolejne pytania również dotyczą spraw poruszanych podczas poprzedniej sesji, na które nie otrzymał odpowiedzi. Interpelację w sprawie odpadów komunalnych składał także radny K.  Wężyk  -  mam  nadzieję,  że  panu  radnemu  zostanie  udzielona  odpowiedź  –  zauważył.W związku z tym, że moje pytania są podobne,  prosiłbym, aby odpowiedź przesłać również do  mnie  -  dodał.  Zaznaczył  jednocześnie,  że  indywidualne  numery  kont  przesyłane  były mieszkańcom listami zwykłymi oraz, że nie każdy otrzymał indywidualny numer bankowyw celu uiszczania zaległości z tytułu odboru odpadów.  Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK odnośnie „gabinetu prezydenckiego” w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy – zaproponował, aby w tym miejscu urządzić salę upamiętniającą honorowych obywateli miasta Zgierza. Następnie ponownie zgłosił propozycję utworzenia „pchlego targu” na terenie znajdującym się przy ul. 1 Maja 17. Zapytał także, czy budynek, w którym kiedyś znajdowało  się  WC,  w  pobliżu  Szkoły  Podstawowej  Nr  4  przy  ul.  Sieradzkiej,  jest przeznaczony do zagospodarowania?
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Mieszkaniec STACHERA zapytał, czy Miasto przyzna Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" lokal przeznaczony na prowadzenie działalności?Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, kiedy zostanie zorganizowane spotkanie z PKP w sprawie poprawienia przejazdu kolejowego przy ul. Jedlickiej - Grotnickiej.
Pkt 5

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaPrezydent I. WIECZOREK poinformowała, iż z powodzeniem Miasto wystąpiło z wnioskiemo przystąpienie do projektu „Społecznie aktywni - by żyło się lepiej” - otrzymaliśmy ponad1 173 295 zł. Cała kwota jest przeznaczona na działania zapisane w projekcie, tj.  szkoleniai kursy zawodowe; efektem tych działań będzie m. in. remont klatek schodowych, ogródków przydomowych, utworzenie siłowni na świeżym powietrzu i wiele innych. W odpowiedzi na zapytania i interpelacje wyjaśniła, że cały czas prowadzone są rozmowy z Kurią w sprawie naprawy muru przy cmentarzu na ul. P. Skargi. Powiedziała także, że remont ul. Obywatelskiej został wpisany w budżet na 2014 rok – jak zagłosują radni – to się okaże. Jedną z inwestycji, zaplanowanych do realizacji  w ramach środków pozyskanych z  emisji  obligacji,  miała być właśnie ww. ulica.  Prezydent dodała, że bierze pod uwagę wszystkie propozycje zgłaszane przez jednostki pomocnicze - w przypadku uwolnienia w trakcie roku budżetowego środków pochodzących z  nadwyżki,  wskazane zadania  będą  realizowane.  W kwestii  rozbudowy SPNr 10, pani Prezydent zauważyła, że zdecydowanie ta placówka wymaga remontu. Stąd też pierwsze kroki poczynione w bieżącym roku, czyli wykonanie projektu. Niestety, podzielnie rozbudowy na etapy nie jest możliwe, dlatego przewiduję,  iż  cała kwota zostanie zapisanaw  budżecie  miasta  na  rok  2015  -  wyjaśniła.  Jeżeli  pewne  moje  założenia  zostaną sfinalizowane, o czym prawdopodobnie będzie wiadomo na następnej sesji RMZ, być może cała kwota zostanie wpisana jeszcze w budżet przyszłoroczny - dodała. Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK w odpowiedzi na interpelację radnego A. Mięsoka – wyjaśnił, że dokumentacja  na  przebudowę  budynku  przy  ul.  Chemików  straciła  ważność  ponieważ nieruchomość została podzielona, a część przekazana Szkole Muzycznej z przeznaczeniem na salę koncertową. Konieczne jest  więc wykonanie nowego projektu z naniesieniem nowych klatek schodowych, przyłączy, itd. Prezydent, w odniesieniu do zapytań radnej B. Świątczak, powiedział,  że  w  ramach  oszczędności,  w UMZ  planowane  jest  utworzenia  tzw.  "printing room-ów"  czyli  centralnych  miejsc  drukowania  i  kopiowania,  które  powstaną  na  każdym piętrze  budynku.  Drukarka  w  każdym  pokoju  i  na  każdym  biurku  jest  bardzo  droga  w utrzymaniu.  Wprowadzenie  takiego  rozwiązania  w  wielu  instytucjach  przyniosło  znaczne oszczędności.  Radnemu M.  Hilińskiemu,  odnośnie  kwoty zaplanowanej  na przyszły rok na opłacenie energii, wyjaśnił, że konieczne było zabezpieczenie środków na takiej wysokości, jak  w roku bieżącym.  Dodał,  że  prowadzone  jest  postępowanie  mające  na  celu  obniżenie stawki.  Odnośnie  uwagi  pana  M.  Wolskiego  dot.  przystanków  na  linii  3A  –  problem  był zgłaszany i przystanki zostaną poprawione. Prezydent powiedział również, że sprawa Spółki EkoBoruta,  poruszona  na  ostatnim posiedzeniu  KGKiM RMZ,  została  w dniu  wczorajszym przekazana do prokuratury celem podjęcia stosownych działań. Następnie w odniesieniu do pisma Rady Organizacji Pozarządowych w sprawie utworzenia rezerwy w 2014 r. na wsparcie organizacji przy występowaniu o granty, powiedział, że rezerwy - przeznaczonej tylko na ten cel - nie będzie. Zapewnił jednak, że Miasto udzieli wsparcia organizacjom, które wystąpią z takim  wnioskiem.  Panu  M.  Stacherze  odpowiedział,  że  Miasto  może  udostępnić  salę konferencyjną w Mieście Tkaczy na spotkania organizowane przez Związek Strzelecki.
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Prezydent  I.  WIECZOREK,  radnemu  M.  Gajdzie  wyjaśniła,  że  wielokrotnie  zwracano  siędo  stosownej  instytucji  o  naprawienie  chodników  na  skrzyżowaniu  ul.  Parzęczewskieji ul. Gałczyńskiego.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  wyjaśnił  natomiast,  że  trwają  rozmowy  i  prace  nad zawarciem  umowy  na  odbiór  odpadów  wielkogabarytowych.  Odnośnie  Cmentarza Radzieckiego  powiedział,  że  Miasto  wystąpiło  już  ze  stosownym wnioskiem o utworzenie ogrodzenia.  W temacie  rozbudowy SP Nr  10 –  projekt  jest  dość  skomplikowany i  nie  ma możliwości podzielenia remontu na etapy – dodał.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnośnie zapytania radnej B. Świątczak, wyjaśnił, że pismo z zarzutami Prezesa „Fundacji Medor” E. Andrzejewskiej zostało przekazane do Komisji Rewizyjnej RMZ.Przewodniczący  KR  RMZ  Z.  ZAPART  powiedział,  że  pismo,  przy  udziale  paniE.  Andrzejewskiej,  rozpatrywane  było  na  ostatnim  posiedzeniu.  Prawdopodobnie  sprawa zostanie skierowana do prokuratury z wnioskiem o podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez Fundację. Medor nadal nie ma pozwolenia na prowadzenie schroniska – dodał.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI w kwestii  przesyłania radnym materiałów w wersji elektronicznej, poinformował, że jest w trakcie rozpatrywania sprawy i konsultowania ofert dot.  skomputeryzowania  działalności  Rady.  Mieszkańcowi  M.  Kolendzie  odpowiedział,że z zapytaniem o rejestrację sesji, należy się zwrócić do Prezydenta. W kwestii udostępnienia materiału – głos oddał pani mecenas.Mecenas  M.  SAKOWSKA-BARYŁA  wyjaśniła,  że  każdy  może  dokonać  rejestracji  dźwiękui  obrazu  jawnych  obrad  sesji.  Jeśli  takie  materiały  są  w  posiadaniu  organu,  to  zgodniez przepisami, mieszkaniec może zwrócić się o udostępnienie informacji publicznej.Radna  B.  PALMOWSKA  odnośnie  tematu  związanego  ze  Związkiem  Strzeleckim „Strzelec” zapytała, czy inne stowarzyszenia płacą za udostępnienie lokalu?Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI wyjaśnił,  że  wszystkie stowarzyszenia uiszczają  pewne kwoty,  ale  są  one  znacznie  niższe,  niż  te,  pobierane  od  pozostałych  podmiotów, korzystających z mienia należącego do Miasta.Mieszkaniec  M.  KOLENDA  zauważył,  że  pytał  o  typ  nośnika  który  musi  dostarczyć,  aby uzyskać stosowne nagrania.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ponownie  wyjaśnił,  że  koniecznym  jest  złożenie wniosku  o  udostępnienie  informacji  publicznej  -  wszystkie  szczegóły  techniczne  zostaną omówione poza obradami Rady – dodał.Radny Z. ZAPART zabrał głos w kwestii ponownego wykorzystywania  informacji publicznej. Do krótkiej dyskusji w temacie włączyła się również mecenas M. SAKOWSKA-BARYŁA.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł  do następnego pkt porządku obrad.
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Pkt 6
Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesjiW  związku  z  brakiem  uwag  do  przedłożonych  protokołów,  Przewodniczący  RMZJ. KOMOROWSKI poddał ich przyjęcie pod głosowanie:

Protokół Nr XLI/13:W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2, protokół został przyjęty.
Protokół Nr XLII/13:W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1, protokół został przyjęty.

Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 7 a)
wyrażenia  zgody  na  przejęcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  prawa  własności 
niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Droga bez nazwy 
ozn. nr ewid. działek 98/2 o pow. 2182 m2 i 97 o pow. 1775 m2 - projekt uchwały wrazz autopoprawką do tytułu i paragrafu pierwszego przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 13)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 14)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ wyjaśnił, że część uwag została zgłoszonaw formie autopoprawki. Następnie odczytał pozostałą uwagę:" w § 3 wyrazy: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza" wyrazem: "podjęcia", która także został przyjęta przez projektodawcę.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/467/13 w sprawie  wyrażenia zgody na 
przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanych działek gruntu 
położonych w Zgierzu przy ulicy Droga bez nazwy ozn. nr ewid. działek 98/2 o pow. 
2182 m2 i 97 o pow. 1775 m2.

Pkt 7 b)
podwyższenia  kapitału  zakładowego  i  objęcia  udziałów  w  podwyższonym  kapitale 
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. 
w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr  16)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.Przewodniczący Zarządu Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy budowa bloku w tym miejscu nie spowoduje zbyt dużego zagęszczenia terenu. Może należałoby zastanowić się nad 
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inną lokalizacją, np. w centrum miasta - dodał.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że teren ten jest przeznaczony pod zabudowę. Przepisy dot.  m.in.  odległości  pomiędzy blokami,  miejsc parkingowych oraz terenów rekreacyjnych, zostaną zachowane.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/468/13  w  sprawie  podwyższenia 
kapitału  zakładowego  i  objęcia  udziałów  w  podwyższonym  kapitale  zakładowym
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu.

Pkt 7 c)
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Zarządem  Województwa  Łódzkiego 
w sprawie  wykonania  zadania  zarządzania  przystankami  komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi w ciągu drogi  wojewódzkiej  nr 702 w granicach  administracyjnych 
miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr  18)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:a) w metryce załącznika do uchwały wyraz: "Uchwały" napisać z małej litery,b) w załączniku do uchwały, w czwartym wierszu podstawy prawnej wyrazy: "ustawy z dnia3 września 1996 r." zastąpić wyrazami: "ustawy z dnia 13 września 1996 r.".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał  o  kwestie  finansowe  związane  z  obsługą  przejmowanych przystanków.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wyjaśnił,  że  na  podstawie  uchwał  RMZ,  za  możliwość zatrzymywania  się  na  przystankach,  pobierana  jest  opłata.  Kwota  uzyskana z  tego  tytułu, wykorzystywana jest na nadzór i obsługę. Kierownik MUK A. KACPRZYCKI dodał, że kwota z tytułu poboru opłat za zatrzymywanie się na miejskich przystankach, od sierpnia do listopada br., wyniosła 54 412, 65 zł.Wiceprzewodniczący RMZ M. FOREFCKI zapytał o przewidywaną wysokość wpływów z opłat za pięć  przejmowanych przystanków. Kierownik MUK A. KACPRZYCKI powiedział, że nie ma tak dokładnych wyliczeń, dodał, że za każde zatrzymanie autobusu na przystanku, jest pobierana opłata w wysokości 0,05 zł brutto. Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  wyjaśnił,  że  na  ten  moment  nie  ma  dokładnej  wiedzy,  ilu przewoźników będzie korzystało z możliwości zatrzymania się na tych przystankach.
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Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Nowe  Miasto  A.  ŁASZCZEWSKI  zapytał,  czy  tym porozumieniem  nie  można  objąć  większej  ilości  przystanków,  np.  znajdujących  się  naul. 3 Maja?Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że taką wersję porozumienia otrzymało Miasto, ale jest  to  początek  rozmów  z  Urzędem  Marszałkowskim.  Naszym  życzeniem  byłoby,  aby wszystkie przystanki na terenie miasta, znajdowały się pod zarządem jednego gospodarza – dodał.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/469/13 w sprawie  wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Zarządem  Województwa  Łódzkiego  w sprawie  wykonania 
zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 702 w granicach administracyjnych miasta Zgierza.

Pkt 7 d)
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 19)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/470/13  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 7 e)
poboru  opłaty  skarbowej  w drodze inkasa,  określenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za 
inkaso  oraz  zasad  poboru  i przekazywania  opłaty  skarbowej  w 2014  roku -  projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:a)  w  trzecim  wierszu  §  4  wyraz:  "w  2012  r."  zastąpić  wyrazami:  "w  2013  roku",  a  po wyrazach: "Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2012 r.".Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
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W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/471/13  w  sprawie  poboru  opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad 
poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2014 roku.

Pkt 7 f)
przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  i  Gminy  Zgierz  oraz  dla 
zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  dla  Spółki 
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.  o.  na okres od 1 stycznia 2014 r.  do dnia
31 grudnia 2014 r. - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 22)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:a) w ostatnim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "w wodę" dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 89, poz. 701)",b)  w  załączniku  do  uchwały,  w  akapicie  zaczynającym  się  od  wyrazów:  "Gospodarstwa domowe..." przed wyrazami: "Miasto Zgierz" dodać wyraz: "Gmina",c) w załączniku do uchwały, w akapicie zaczynającym się od wyrazów: "Taryfowe grupy...", wyrazy:  "z  dnia  27  kwietnia  2001  r."  przenieść  w  miejsce  po  wyrazie:  "ustawy",  orazw nawiasie, po wyrazach: "Dz. U." dodać literę: "z"d)  w  załączniku  do  uchwały,  w  nazwie  rozdziału  drugiego,  postawić  spację  pomiędzy wyrazami: "stawek" i "opłat",e) w załączniku do uchwały, w rozdziale drugim, ustępie drugim, po wyrazie: "cenę" dodać wyraz: "netto",f)  w  załączniku  do  uchwały,  w  akapicie  zaczynającym  się  od  wyrazów:  "Przy  obliczaniu należności...", po wyrazie: "odbioru" wykreślić literę: "i",g) w akapicie jak wyżej, postawić spacje pomiędzy wyrazami: "VAT" , "w", "obowiązującej",h)w  załączniku  do  uchwały,  w  akapicie  zaczynającym  się  od  wyrazów:  "Aktualne  ceny brutto...", postawić spację pomiędzy wyrazami: "VAT","%8", "i".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI odczytał stanowisko wobec ww.  projektu  uchwały (załącznik  nr  24).  Zauważył,  że  wg  Niego,  taryfy  obowiązującew bieżącym roku, weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku bez podstawy prawnej. Prezydent nie  dokonał  weryfikacji  wniosku  WodKan,  a  Spółka  nie  przedstawiła  żadnej  analizy.  W bieżącym roku, sytuacja ponownie się powtarza. Uzasadnieniem do projektu, jest po prostu kopia wniosku złożonego przez Spółkę.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  wyjaśnił,  że  na  podstawie  ustawy  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i odprowadzaniu ścieków - prezydent na wniosek przedsiębiorstwa 

12



może przedłożyć projekt o przedłużeniu czasu obowiązywania taryf. Do takiego projektu, nie ma obowiązku załączania szczegółowej analizy i kalkulacji sporządzonej przez Spółkę. Dodał, że na posiedzeniach komisji RMZ, przedstawiciele WodKan  szczegółowo wyjaśniali powody przedłożenia takiego wniosku. W ubiegłym roku, Prezydent analizował wniosek Spółki, czego wynikiem było przedłożenie stosownego projektu uchwały. To, czy Rada podejmie uchwałę, czy nie, to leży już w kompetencji i gestii samych radnych. Radny  Z.  SOBCZAK  przypomniał,  że  w  roku  ubiegłym,  zaniechano,  na  wniosek  radnego, dyskusji  o  taryfach.  W  bieżącym  roku,  sprawę  poruszoną  przez  pana  A.  Łaszczewskiego należy przekazać do zbadania Komisji Rewizyjnej. Radny zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z dzisiejszej sesji i przekazanie zbadania tematu pod obrady KR RMZ.Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że w zakresie szczegółów, przedstawiciele Spółki mogą  się  wypowiedzieć.  Poza  tym,  w  ubiegłym  roku,  dyskusja  odbyła  się  w  ramach posiedzenia  Komisji  Spraw  Obywatelskich  RMZ.  Przedstawiona  została  pełna  prezentacjai  przeprowadzona  szeroka  dyskusja.  Temat  został  przedstawiony  w  sposób  rzetelnyi wyczerpująco.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zapytał,  jakie byłyby konsekwencje przyjęcia przez Radę wniosku radnego o zdjęcie projektu z obrad sesji.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  zauważył,  że  pierwszy  wniosek  Spółki  WodKan przedłożony na ręce Prezydenta Miasta Zgierza dotyczył podwyżki cen wody i ścieków na rok 2014. Po dokonaniu analizy, przedstawieniu stanowiska władz miasta i dyskusji z włodarzami WodKan,  Spółka przedstawiła  kolejny  wniosek o  przedłużenie  czasu obowiązywania  taryfi utrzymanie cen dotychczasowych. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały – dodał – dojdzie do procedowania pierwotnego wniosku.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  zapytał,  czy  jeśli  projekt  zostanie  wycofanyz  porządku obrad sesji, stawki za wodę i ścieki na przyszły rok wzrosną?Można tak to ująć – powiedział Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.Radny Z. ZAPART zauważył, że wniosek Spółki został przeanalizowany przez Prezydenta, stąd projekt  uchwały –  nie  ma podstaw do tego,  aby Komisja  Rewizyjna RMZ rozpatrywała  tą kwestię.  Wg zapisów regulaminu,  Komisja  nie  ma podstaw do podjęcia  kontroli  w spółce prawa handlowego – dodał.Radny A. FRACH zauważył, że w ubiegłym roku, temat był omawiany tylko na komisji Spraw Obywatelskich RMZ. Nie wszyscy radni mogli się wypowiedzieć w tej kwestii.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI powiedział,  że każdy może brać udział w obradach poszczególnych komisji RMZ. Dodał, że w ubiegłym roku, wszyscy radni otrzymali  informację o tym, że taryfy będą szczegółowo omawiane na posiedzeniu KSO RMZ.Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że to posiedzenia komisji służą właśnie temu, aby  dogłębnie  omówić  i  przeanalizować  dany  temat.  Każdy  mógł  przyjść  na  posiedzenie Komisji.
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Radny T.  KUPIS  odnosząc  się  do  wypowiedzi  pana  A.  Łaszczewskiego  i  wniosku radnegoZ.  Sobczaka zauważył, że należy się nad ta sprawą pochylić.Radny A.  MIĘSOK zapytał Panią Prezydent,  jakimi przesłankami kierowała się w ubiegłym roku, przedkładając projekt uchwały zgodnie z wnioskiem Spółki, a jakimi w bieżącym, nie godząc się z pierwotną propozycją WodKan?Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  nie  będzie  się  odnosić  do  tych  pytań. Zaproponowała złożenie interpelacji w tej sprawie.Radny A. MIĘSOK zauważył, że Pani Prezydent, jako członek Rady Nadzorczej Spółki WodKan, jak i Prezydent Miasta, powinna być zorientowana w temacie.Radny Z.  SOBCZAK, kierując się dobrem mieszkańców, wycofał wniosek o zdjęcie projektu uchwały w porządku obrad.  Następnie złożył  kolejny,  dot.  przekazania sprawy poruszonej przez pana A. Łaszczewskiego do zbadania Komisji Rewizyjnej RMZ.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował,  aby  wniosek  został  ponownie zgłoszony przez radnego w pkt 13 porządku obrad. Następnie, w związku z brakiem kolejnych głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod  głosowanie  podjęcie  ww.  projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/472/13 w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy Miasto Zgierz i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
terenie Gminy Miasto Zgierz dla Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. na 
okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pkt 7 g)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.Wzywający, radny A. Mięsok podtrzymał swoje wezwanie. Odniósł się także do stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu przygotowanym przez Przewodniczącego RMZ, że głosowanie nad porządkiem obrad nie jest zwyczajem w procedowaniu sesji Rady Miasta Zgierza. Dodał, że podjęte przez Radę uchwały, nie znajdowały się w porządku obrad XLI nadzwyczajnej sesji. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że w trakcie nadzwyczajnej sesji RMZ, część projektów  została  wycofana,  natomiast  pozostałe  były  dostępne  radnym  do  wglądu. Przewodniczący  RMZ  dodał,  że  skargę  radnych  w  tej  samej  sprawie  rozpatrywał  także Wojewoda Łódzki i nie dopatrzył się naruszeń prawa w tym zakresie.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/473/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 h)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/474/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 i)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/475/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 j)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 8, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/476/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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Pkt 7 k)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 2,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/477/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 l)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/478/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 m)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  zgłosił  uwagi  do  projektu  uchwały: „Komisja  zwraca  uwagę,  że  wezwanie  jest  niepodpisane  przez  wzywającego.  W  związkuz powyższym, projekt powinien zostać wycofany z porządku obrad.”Przewodniczący RMZ J. Komorowski wyjaśnił, że wezwał Wzywającą do uzupełnienia braków formalnych i w odpowiedzi ponownie złożone zostało wezwanie uzupełnione o własnoręczny podpis.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/479/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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Pkt 7 n)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:a) w § 2 wyraz: "Wzywającemu" zastąpić wyrazem: "Wzywającej".Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/480/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 o)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.Wzywający,  radny  M.  HILIŃSKI podtrzymał  swoje  wezwanie  i  poprosił  o  ponowne przemyślenie sprawy przed podjęciem decyzji w głosowaniu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 8, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/481/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 p)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 9, przeciw - 8, wstrzym. - 2,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/482/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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Pkt 7 q)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  – projekt  uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Zapytał, czy na sali obrad obecny jest wzywający i czy chce zabrać głos. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.Wzywający, radny T. KUPIS podtrzymał swoje wezwanie i stanowisko.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 8, wstrzym. - 1,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/483/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Pkt 7 r)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XXXIV/
367/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  26  marca  2013  r.  w  sprawie  wprowadzenia 
Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 
zwierząt  Gminy  Miasto  Zgierz  –  projekt  uchwały  przedstawił  Przewodniczący  RMZJ. KOMOROWSKI. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:a)  w załączniku do uchwały,  w przedostatnim wierszu czwartego akapitu,  wyraz:  "gmina" napisać z wielkiej litery,b) w załączniku do uchwały, w pierwszym wierszu szóstego akapitu, po wyrazie: "właściciela" postawić kropkę; następnie literę: "w" napisać wielką literą, po wyrazie: "Programie" kropkę zastąpić przecinkiem i wyraz: "Intencją" napisać z małej litery,c)  w  załączniku  do  uchwały,  w  dziesiątym,  jedenastym  i  czternastym  akapicie,  wyraz: "Rozporządzenia" napisać mała literą,d)  w  załączniku  do  uchwały,  w  pierwszym  zdaniu  jedenastego  akapitu  wykreślić  wyraz: "waga".Uwagi zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/484/13  w  sprawie  rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XXXIV/367/13 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  Gminy  Miasto 
Zgierz.
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Pkt 7 s)
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.  – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu: „aby w załączniku do uchwały, w kolumnie pn.: "Termin przygotowania materiałów", wyrazy: "Na 7 dni przed sesją Rady Miasta Zgierza" zastąpić konkretnymi datami. Uwaga nie została przyjęta w formie autopoprawki.Radny M. PILARSKI podtrzymał wniosek KSt-Pr RMZ o wpisanie konkretnych dat w rubryce dot. terminów przygotowania materiału. To daje możliwość przygotowania się wydziałów do sesji i przekazania materiałów   w stosownym terminie.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie zgodził się z wnioskiem radnego. Zauważył, że daty mogą zostać  określone na  podstawie  domniemania,  iż  każda sesja  odbędzie  się  w ostatni czwartek  miesiąca.  Jednakże,  nie  zawsze,  z  różnych  przyczyn  ten  termin  jest  zachowany, dlatego, aby nie łamać zapisów uchwały, bezpieczniej jest pozostawić zapis: „Na 7 dni przed sesją Rady Miasta Zgierza”. Następnie, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie wniosek radnego. W głosowaniu: za - 3, przeciw - 12, wstrzym. - 0, wniosek upadł.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta  Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/485/13 w sprawie uchwalenia  planu 
pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.

Pkt 7 t)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZJ. KOMOROWSKI oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART.Przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ  zgłosił  następującą  uwagę  do  projektu:„w załączniku do uchwały, w ostatnim wierszu czwartego akapitu, wyrazy: "i Nr 06, poz. 675" zastąpić wyrazami: "z późn. zm.".”Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.Radny T. KUPIS zapytał, czy Skarżący został poinformowany o dzisiejszej sesji?Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  Skarżący  został  poinformowanyo przedłużeniu terminu rozpatrywania skargi oraz o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ.Nie  ma  potrzeby  odrębnego  powiadamiania  skarżącego  o  terminie  rozpatrzenia  skargi  – wyjaśniła mecenas M. SAKOWSKA-BARYŁA. Pani mecenas przedstawiła także podstawy do uznania skargi za bezzasadną. Rada nie wypowiada się co do tego, czy taka decyzja jest w ich zdaniu słuszna,  czy też nie.  Rada jedynie stwierdza,  czy organ wydający decyzję zachował wszystkie procedury i sporządził ją w oparciu o przepisy prawa.
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Radny A. MIĘSOK zauważył, że Sąd administracyjny uchylił decyzję SKO w Łodzi o umorzeniu postępowania.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  wyrok  nie  dotyczy  i  nie  unieważnia decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierza.Radny Z. ZAPART zauważył, że właściwie Rada nie powinna się tą skargą zajmować, bowiem skarżący podał błędna datę zaskarżonej decyzji.Radny T. KUPIS złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i wezwanie skarżącego do uzupełnienia braków formalnych dot. daty zaskarżonej decyzji.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie przyjął wniosku. Powiedział, że skarżący powołuje się na konkretną decyzje opatrzoną sygnaturą akt, dlatego błąd w dacie, niczym nie skutkujei uznany został za oczywistą  omyłkę pisarską.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 7, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/486/13 w sprawie  skargi na Prezydenta 
Miasta Zgierza.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 15-minutowa przerwę w obradach.
Po przerwie.Radny K. WĘŻYK złożył wniosek o ogłoszenie przerwy do godz. 17.00.  Radny M. HILIŃSKI zgłosił kontrwniosek o procedowanie bez przerwy.Głosowanie nad wnioskiem o ogłoszenie przerwy do godz. 17.00: za - 5, przeciw - 12, wniosek upadł.

Pkt 7 u)
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/487/13  w  sprawie  stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.
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Pkt 7 v)
nadania  Tytułu  Honorowego  "Zgierski  Dawca  Krwi"  –  projekt  uchwały  przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 10, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/488/13  w  sprawie  nadania  Tytułu 
Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 7 w)
upoważnienia  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  im.  bł.  o.  Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej – projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ zgłosił  następującą  uwagę  do projektu:a) w ostatnim wierszu podstawy prawnej oraz ostatnim wierszu § 1, po wyrazach: "poz. 984", dodać wyrazy: "poz. 1238". Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIII/489/13  w  sprawie  upoważnienia 
dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  im.  bł.  o.  Rafała  Chylińskiego
w Zgierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Pkt 7 x)
przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ zgłosił  następujące  uwagi  do załącznika do projektu uchwały:a) w § 1, w podstawie prawnej, po wyrazach: "poz. 654" dodać wyrazy: "Nr 149, poz. 887"a po wyrazie: "poz. 1211" dodać wyrazy: "Nr 208, poz. 1241",b) w § 2 po wyrazie: "publiczną" postawić przecinek,c) w § 3 pkt 1, w § 41 ust. 4 pkt 1   wyraz: "miasta" napisać wielką literą,d) w § 7 pkt 2, lit. b), wyrazy: "z 2010 r. Nr 113, poz. 759" zastąpić wyrazami: "z 2013 r. poz. 907",e) we wskazanych przez Komisję miejscach, zastosować zasady techniki prawodawczej,f) w § 18 poprawnie ponumerować punkty, 
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g) w § 43 ust. 1 pkt 2 drugą lit. b) zastąpić lit. c), h) w § 47 ust. 12 tirety zastąpić punktami,i) w § 23, w § 24 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. a) i b), § 32, § 48 pkt 4, wyraz: "miasta" napisać wielką literą oraz wykreślić wyraz: "Zgierza",j) w § 48 pkt 3 po wyrazie: "Urzędu" doda wyrazy: "Miasta Zgierza"Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26)Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28)Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż na Jego ręce wpłynęło pismo Rady Organizacji  Pozarządowych  (załącznik nr 29) w temacie procedowanego projektu uchwałyo głos w tej sprawie poprosił Z-cę Prezydenta B. Bączaka.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  powiedział,  że  w  przypadku  wystąpienia  organizacji pozarządowej  o  granty,   złożenia  konkretnego  wniosku,  Miasto  wesprze  taką  inicjatywę, przyznając  odpowiednie  środki  pochodzące  z  rezerwy  ogólnej.  Nie  chcemy  tworzyći blokować dodatkowych kwot, bowiem nie wiadomo nawet jaka sumę na ten cel zabezpieczyć - dodał.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/490/13 w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Pkt 7 y)
przyjęcia  Programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz 
innych uzależnień na rok 2014 dla miasta Zgierza  – projekt  uchwały przedstawił  Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ zgłosił  następujące  uwagi  do projektu:a)  w  Rozdziale  4,  w  Tabeli  Nr  3,  w  pkt  piątym,  wyraz:  "mozliwości"  zastąpić  wyrazem: "możliwości"b) w Rozdziale 4, w Tabeli Nr 4, w pkt pierwszym, po wyrazie: "szkoleń" usunąć spację i dodać spację po przecinku,c) w Rozdziale 4, w Tabeli Nr 6, w pkt pierwszym, lit. d) na końcu zdania postawić średnik,d) w Rozdziale 6, w § 16, wyraz: "Komisją" wziąć w cudzysłów.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30)
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Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31)W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/491/13 w sprawie przyjęcia Programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok  
2014 dla miasta Zgierza.

Pkt 7 z)
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  Programu  Regionalnego  Centrum  Polityki 
Społecznej w Łodzi – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Prezydent Miasta I. WIECZOREK.Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ zgłosił  następującą  uwagę  do projektu: „w pierwszym wierszu podstawy prawnej postawić spację pomiędzy wyrazem: "ust. " i cyfrą: "2".”Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33)Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMz wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/492/13 w sprawie  przystąpienia Gminy 
Miasto Zgierz do Programu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Pkt 7 za)
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego:  Rozwój  infrastruktury  kultury  –  priorytet  1  –  Infrastruktura  kultury 
w ramach  priorytetu:  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  niezbędnej  do 
prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, 
analizy  oddziaływania  na  środowisko  –  –  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką przedstawiła Prezydent Miasta I. WIECZOREK.Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi:a) w § 1,  skrót:  "Ks." znajdujący się przed wyrazami:  "Szczepana Rembowskiego" zastąpić wyrazem:  "Księdza"  (zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXXIX/315/97  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia4 grudnia 1997 roku w sprawie zmiany nazw ulic),b) w metryce załącznika, wykreślić wyrazy: "Nr 1", a wyraz: "Uchwały" napisać małą literą,c) w załączniku do uchwały, w pierwszym akapicie, postawić kropkę na końcu zdania.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36)Radna J.  ZIELIŃSKA zapytała  w jaki  sposób  będzie  funkcjonowało  to  przedsięwzięcie,  kto będzie je prowadził?Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  i  Zarządzania  Środkami  Pomocowymi  UMZ  A.  ŁUCZAK wyjaśniła,  iż  celem projektu jest  stworzenie miejsca,  w którym nie będzie zorganizowanej działalności, ma to być przestrzeń tworzona przez młodzież i dla młodzieży.Radny A. MIĘSOK zapytał o czas trwania projektu i koszty.Naczelnik  A.  ŁUCZAK  udzieliła  odpowiedzi  radnemu.  Koszt  wykonania  dokumentacji  to50 000 zł, natomiast realizacja zadania technicznego to kwota ok 1 000 000 złRadny S. SKUPIŃSKI zapytał o analizę oddziaływania na środowisko?Naczelnik A. ŁUCZAK wyjaśniła, że wszystkie wymogi są przestrzegane.Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  dodał,  iż  to  nie  będzie  zakład  utylizacji,  tylko  infrastruktura kultury.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/493/13 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto  Zgierz  do  Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego:  Rozwój 
infrastruktury  kultury  –  priorytet  1  –  Infrastruktura  kultury  w ramach  priorytetu: 
przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym 
projektów  architektonicznych,  studiów  wykonalności,  analizy  oddziaływania  na 
środowisko.

Pkt 7 zb)
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego:  Rozwój  infrastruktury  kultury  –  priorytet  1  –  Infrastruktura  kultury 
w ramach  priorytetu:  budowa,  roboty  budowlane,  przebudowa,  remont  wraz
z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności 
kulturalnej  –  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  przedstawiła  Prezydent  Miasta  I. WIECZOREK.Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Statutowo-Prawnej  RMZ zgłosił  następujące  uwagi  do projektu:a) w § 1,  skrót:  "Ks." znajdujący się przed wyrazami:  "Szczepana Rembowskiego" zastąpić wyrazem:  "Księdza"  (zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXXIX/315/97  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia4 grudnia 1997 roku w sprawie zmiany nazw ulic),b) w metryce załącznika, wykreślić wyrazy: "Nr 1", a wyraz: "Uchwały" napisać małą literą,c) w załączniku do uchwały, w pierwszym akapicie, postawić kropkę na końcu zdania.

24



Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIII/494/13 w sprawie  przystąpienia Gminy 
Miasto  Zgierz  do  Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego:  Rozwój 
infrastruktury  kultury  –  priorytet  1  –  Infrastruktura  kultury  w ramach  priorytetu: 
budowa,  roboty  budowlane,  przebudowa,  remont  wraz  z  zakupem  niezbędnych 
urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.

Pkt 8
Informacja na temat oferty inwestycyjnej Gminy Miasto ZgierzMateriał  pisemny  stanowi  załącznik  nr  39 do  protokołu.  Do  tematu  wprowadził  Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. W związku z brakiem pytań,  Przewodniczący RMZ przeszedł do następnego pkt porządku obrad.

Pkt 9
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013,

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminówMateriał pisemny stanowi  załącznik nr 40 do protokołu.  Do tematu wprowadziła Naczelnik Wydziału Oświaty UMZ I. OLSZEWSKA-NOWAK.Radny  K.  WĘŻYK  zauważył,  że  ten  materiał  powinien  zostać  przedstawiony  w  formie prezentacji multimedialnej, aby był bardziej czytelny i przejrzysty. Zauważył, że od kilku lat, Rada przyjmuje tylko informację, a tak naprawdę nie poddaje jej dokładnej analizie. Radny wskazał  na  problemy  związane  z  egzaminami  z  zakresu  konkretnych  przedmiotów. Wspomniał temat przekształcaniu szkół.Naczelnik  I.  OLSZEWSKA-NOWAK  powiedziała,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  mowyo przekształcaniu placówek w stowarzyszenia.Radny  Z.  SOBCZAK  przypomniał,  że  na  początku  kadencji  pytał  o  przygotowanie  i  plany związane z  niżem demograficznym. Ponownie  zapytał,  ilu  uczniów „ucieka” do gimnazjówi liceów do Łodzi? Odnośnie nauczycieli – czy tych którzy osiągają lepsze wyniki, skuteczniej przygotowują swoich uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, lepiej się nagradza? Jaki jest system motywacji? Zapytał także - czy pani Naczelnik wie jaki jest „przyrost wiedzy nauczycieli”?Naczelnik I. OLSZEWSKA-NOWAK odnośnie niżu demograficznego powiedziała, że nie wie jak rozwiązać ten problem. Problem niżu demograficznego jest problemem ogólnokrajowym.
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Radny Z. SOBCZAK powiedział,  że w tej sprawie przygotuje szczegółową interpelację i taki temat poruszy na najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ.Radny S. SKUPIŃSKI zapytał o wyniki nauczania dzieci i młodzieży, o zajęcia wyrównawcze, stypendia.Wyjaśnień  udzieliła  Naczelnik  I.  OLSZEWSKA-NOWAK.  Powiedziała,  że  corocznie przyznawane są stypendia dla uczniów zdolnych. Dodała, że tym co będzie sprzyjało uczniom i  poprawki  warunki  nauki,  będzie  prawdopodobnie  zmiana  w  ustawie,  która  przewiduje obniżenie liczebności klas do maksymalnie 25 uczniów.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  M.  WOLSKI  zauważył,  że  zajęcia wyrównawcze nie są prawidłowo prowadzone. Zgłosił zastrzeżenia w tym zakresie i poprosił o przyjrzenie się temu tematowi.Radna B. ŚWIĄTCZAK zwróciła uwagę, że to są zadania dla kuratorium. Wyraziła odmienne zdanie. Nauczyciele są dostępni dla dzieci, organizują zajęcia i pomagają tym uczniom, którzy mają  pewne  zaległości  –  mówiła.  Radna  zaproponowała,  aby  tematem  zajęła  się  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ.Przewodnicząca Zarządu Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu B. RUMIŃSKA odnośnie godzin wyrównawczych powiedziała, że zajęcia odbywają się np. od 7.00 rano, bądź kilka godzin po zakończeniu  lekcji,  w  związku  z  czym,  nie  wszystkie  dzieci  korzystają  z  możliwości uczestniczenia w takich lekcjach.Radna  B.  ŚWIATCZAK  zauważyła,  że  w  szkołach  realizowany  jest  określony  program, „pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć”.Naczelnik I.  OLSZEWSKA-NOWAK wyjaśniła,  że ze wszystkimi uwagami dotyczącymi pracy nauczycieli, należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektora placówki.Radny J. SOKÓŁ wyraził opinię, że uczniowie, najchętniej spędzają dodatkowy czas w szkole, na zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki,  co także  potwierdzają  badania.  Poza tym,  problemem  jest  ogrom  nauki  -  kilka  godzin  w  szkole  i  następnie  kilka  w  domu  na odrabianiu  prac  domowych.  Nad  częścią  dotyczącą  kształcenia  czuwa  kuratorium  i  tam ewentualnie  należy  zwrócić  się  z  wnioskami  i  uwagami  –  zauważył.  Samorząd  nadzoruje stronę finansową.Radny Z. SOBCZAK zauważył, że zasadnym byłoby, aby tematem zajęła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł  do następnego pkt porządku obrad.
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Pkt 10
Informacja na temat kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Zgierz 

na oświatę od 2010 r.Materiał pisemny stanowi  załącznik nr 41 do protokołu. Do tematu wprowadziła Naczelnik Wydziału  Oświaty  UMZ  I.  OLSZEWSKA-NOWAK  omawiając  prezentację  multimedialną. Nakreśliła  zakres  subwencji  oświatowej,  strukturę  wydatków  oświatowych  w  latach 2010-2013. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – zauważyła Pani Naczelnik.  Gdzie  szukać  oszczędności?  -  nie  można  ani  na  utrzymaniu  budynków,  ani  na remontach,  ani  na  zadaniach  obowiązkowych  leżących  w  zadaniach  gminy;  oszczędności można jedynie  szukać w zakresie  wynagrodzeń.  Naczelnik  przedstawiła  także  zestawienie dot. liczby uczniów. Od roku 2011 ta liczba spada odwrotnie do liczby nauczycieli, która od roku 2012 rośnie. Zmniejszająca się liczba uczniów nie jest jednoznaczna ze spadkiem liczby nauczycieli  –  wiąże  się  to  m.in.  ze  zmianami  ustawy  o  systemie  oświaty  (np.  z  jednego komputera  może  korzystać  tylko  jeden  uczeń,  co  powoduje  podział  uczniów  na  grupyi zatrudnienie kolejnych nauczycieli).Radny Z. SOBCZAK zapytał, czy przewiduje się inną organizację struktur szkół? Oczywiście nie jest to wygodne, bowiem przestaje obowiązywać Karta Nauczyciela – dodał.Naczelnik I. OLSZEWSKA-NOWAK ponownie powiedziała, że nie przewiduje się takich zmian. Szkołę można przekazać podmiotowi, w przypadku, jeśli liczba uczniów spadnie poniżej 70.U nas nie ma takiej sytuacji – zauważyła. Rząd nosi się z zamiarem zmiany tych przepisów, ale na ten moment nie ma takiej możliwości prawnej.Radny  A.  FRACH  zapytał  o  ocenę  pracy  nauczycieli  -  czy  jest  możliwość  ankietowania rodziców uczniów? Można na tej podstawie dokonać pewnej analizy i porównać z wynikami egzaminów.Naczelnik  I.  OLSZEWSKA-NOWAK wyjaśniła,  że  ocena  pracy  nauczyciela  może  zostać wykonana na wniosek dyrektora szkoły, samego nauczyciela, czy rady rodziców. Rodzice mają więc prawo i  mogą wystąpić  do dyrektora z  takim wnioskiem. Wydział  nie  ma natomiast żadnej podstawy prawnej do dokonania oceny.Przewodnicząca Zarządu Osiedla Przybyłów w ZGIERZU H. LASZCZYK zauważyła, że kiedyś, na  lekcje  przychodzi  przedstawiciele  komitetu  rodzicielskiego,  obserwowali  i  następnie przekazywali nauczycielom swoje uwagi.Radny  J.  SOKÓŁ  wyraził  zdanie,  że  taka  subiektywna  ocena  rodziców  nie  zawsze  będzie prawdziwa,  np.  nauczyciel  wymagający,  wystawiający  dużo  ocen niedostatecznych,  będzie negatywnie oceniany przez rodziców i uczniów.Radny Z.  SOBCZAK ponownie  wrócił  do tematu oceny pracy  nauczycieli  i  motywacyjnego systemu wynagradzania.Radny Z. ZAPART złożył wniosek, aby Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ na podstawie  materiałów  przedstawionych  na  sesji  przez  Panią  Naczelnik,  przygotowała stanowisko  dot.  problemu  finansowania  oświaty  samorządowej  na  przykładzie  miasta Zgierza.  Należy  głośno  mówić  o  tym,  że  subwencja  oświatowa  zabezpiecza  niezbędne  na 
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oświatę środki w wysokości do 80 %, z czego 80% przeznaczanych jest na wynagrodzenia dla nauczycieli.  Pozostała  część  środków  pokrywana  jest  z  budżetu  miasta.  To  kolejny  - ewidentny  przykład  tego,  jak  na  barki  samorządu  zrzucane  są  zadania  leżące  po  stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nic się nie zmieni, jeśli nie zaczniemy mówić o tym głośno - dodał. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zaproponował,  aby  projekt  uchwały  został przygotowany na sesję lutową, bowiem styczniowa jest zaplanowana wcześniej ze względu na ferie zimowe. Radny Z. ZAPART zauważył, że najważniejszy jest merytorycznie przygotowany projekt, więc może wyznaczanie terminu jest zbędne. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zwrócił  się  do  Pani  Naczelnik  z  zapytaniem,  czy konieczne  jest  formalne  przegłosowanie  propozycji  radnego  Z.  Zaparta  w  kwestii przygotowana stanowiska?Naczelnik  Wydziału  Oświaty  I.  OLSZEWSKA-NOWAK  powiedziała,  że  głosowanie  nie  jest konieczne.  Dodała,  że  jako  członek  Komisji  Edukacji  Związku  Miast  Polskich  na  ostatnim posiedzeniu,  brała udział  w opracowaniu stanowiska w tej  sprawie.  Stosowne dokumenty zostaną przedłożone Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ  do zaakceptowania - dodała. Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  M.  WOLSKI  zaproponował,  aby zmobilizować szkoły do pozyskiwania własnych środków, np. wynajmowania sal placówkom prywatnym, czerpania korzyści z umieszczania reklam, itp.Naczelnik  I.  OLSZEWSKA-NOWAK powiedziała,  że  dyrektorzy,  z  konta  środków własnych, zapewniali funkcjonowanie swoim placówkom (opłata rachunków telefonicznych,  remonty, naprawy bieżące). Nie ma już chyba takiej placówki, która by na siebie nie zarabiała – dodała.Radny K. WĘŻYK podziękował Pani Naczelnik za przygotowanie prezentacji i przedstawienie problemu  finansowania  oświaty.  Zapytał,  o  liczbę  nauczycieli  z  orzeczeniem  o  stopniu niepełnosprawności, pracujących w zgierskich placówkach oświatowych? 230 000 zł rocznie można zaoszczędzić, gdyby w każdej placówce na terenie miasta, została zatrudniona osobaz  orzeczeniem  –  zauważył.  Poprosił,  aby w  ten  sposób  poszukać  oszczędności.  Następnie zapytał, ilu jest nauczycieli, którzy pracują, a nabyli już prawo do emerytury?Naczelnik  I.  OLSZEWSKA-NOWAK powiedziała, że na ten moment nie ma pełnej informacjio  liczbie nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi, ale w każdej szkole na pewno znajdzie się chociaż jedna osoba. Dodała, że dyrektor nie może zmusić takiego pedagoga do odejścia ze szkoły. Odnośnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to z tego co wiem – mówiła - tylko dwie placówki korzystają z takiego odliczenia.W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł  do następnego pkt porządku obrad.
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Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiPrzewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację nt. działalności pomiędzy sesjami (załącznik nr 42).Poinformował także, że na dzień 19 grudnia 2013 r. wyznaczył termin sesji budżetowej.

Pkt 12
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjamiSprawozdanie Prezydenta z  prac pomiędzy 26 sierpnia do 22 września stanowi  załącznik

nr  43 do  protokołu.  Sprawozdanie  Prezydenta  z  prac  pomiędzy  23  września  do23  października  stanowi  załącznik  nr  44 do  protokołu.  Sprawozdanie  Prezydenta  z  prac pomiędzy 24 października do 13 listopada stanowi załącznik nr 45 do protokołu.Radny A. MIĘSOK zapytał o przedmiot spotkania z pracownikami UMZ z dnia 23 września?Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że zmieniając formułę sprawozdania wskazała, iż praca Prezydenta to nie tylko spotkania zewnętrzne, ale także zebrania w gronie pracowników. Pani Prezydent dodała, że w przyszłych sprawozdaniach, opis będzie bardziej szczegółowy.Radny A. MIĘSOK zapytał, czy sprawa opłat za deszczówkę zostanie przeniesiona na grunt naszego miasta?Prezydent  I.  WIECZOREK  zauważyła,  że  jeśli  pojawi  się  taka  koncepcja,  temat  zostanie przedstawiony Wysokiej Radzie.Radny A. MIĘSOK zapytał o wyjazd do Irlandii?Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że był to wyjazd całkowicie finansowany ze środków unijnych. Uczestnikami byli m.in. Z-ca Prezydenta B. Bączak.Radny A. MIĘSOK zapytał o zadłużenia Miasta – Spółki MPGK - względem Spółki EkoSerwis.Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że wszystkie płatności są regulowane terminowo.W związku z brakiem uwag do sprawozdań, Rada przyjęła sprawozdania z:
•26  sierpnia  do  22  września  –  w  głosowaniu:  za  –  8,  przeciw  –  0,  wstrzym.  -  2, (Przewodniczący RMZ stwierdził kworum na sali obrad),
•23  września  do  23  października  –  w  głosowaniu:  za  –  8,  przeciw  –  0,  wstrzym.  -  1, (Przewodniczący RMZ stwierdził kworum na sali obrad),
•24  października  do  13  listopada  –  w  głosowaniu:  za  –  8,  przeciw  –  0,  wstrzym.  -  1, (Przewodniczący RMZ stwierdził kworum na sali obrad).W  związku  z  wyczerpaniem  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł  do  następnego  pkt porządku obrad.
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Pkt 13
Zapytania i wolne wnioskiRadny Z. SOBCZAK zgłosił wniosek o przekazanie wystąpienia pana A. Łaszczewskiego - Pani Prezydent, Spółce WodKan i Komisji  Rewizyjnej RMZ w celu rozpatrzenia sprawy i zajęcia stanowiska.W głosowaniu: za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 2, Rada podjęła wniosek (Przewodniczący RMZ stwierdził kworum na sali obrad).Radny Z. ZAPART zwrócił się do Przewodniczącego RMZ o wystąpienie do obsługi prawnejz prośbą o sporządzenie opinii prawnej w zakresie możliwości zajęcia się wnioskiem radnego Z. Sobczaka przez Komisję Rewizyjną RMZ.Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów K. WĘŻYK poinformował o terminie posiedzenia, podczas którego wydana zostanie zbiorcza opinia do projektu budżetu miasta na rok 2014 Komisja została zwołana na dzień 4 grudnia br. na godz. 16.00 w UMZ. W  związku  z  brakiem  kolejnych  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  przeszedł  do następnego pkt porządku obrad.

Pkt 14
Zamknięcie obrad sesjiW związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął obrady XLIII sesji Rady Miasta Zgierza.

Protokołowała
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