
Protokół Nr XLIV/13
z XLIV sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 19 grudnia 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 - 22Radni nieobecni - 01 (A. Grzelak-Makowczyńska)Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji. 2. Uwagi do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII 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) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029,b) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2014 r.,c) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2014,d) zmiany uchwały Nr XLII/464/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na lata 2013-2015,e) zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,f) opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Zgierz,g) wyborów Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,h) wstąpienia w skład Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 10.Zapytania i wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad sesji. 
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Pkt 1
Otwarcie sesjiPrzewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XLIV  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.  Następnie złożył kondolencje pracownikowi UMZ E. Sakiewie z powodu śmierci taty,a także gratulacje radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej z okazji narodzin syna. 

Pkt 2
Uwagi do porządku obradSkarbnik R. ZWIERZYŃSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawach:a) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (pkt 7 ppkt c),b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2029 (pkt 7 ppkt d),c) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (pkt 7 ppkt e).Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK na wniosek Nr 22 Komisji Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej RMZ (załącznik nr 2), wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz.Wycofany projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.Radny  A.  MIĘSOK  zauważył,  że  zasadnym  byłoby  w  pierwszej  kolejności  przekazanie projektów pod obrady komisji i dopiero po uzyskaniu opinii, podjęcie decyzji o ewentualnym wprowadzeniu projektów pod obrady Rady. Wprowadzone zmiany „przewracają budżet do góry nogami”.Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI powiedział,  że  Skarbnik  ma  prawo zwracać  się  do Rady z  wnioskiem o wprowadzenie zmian w porządku obrad.  Poza tym, projekty dotyczą tegorocznego  budżetu  -  dodał  -  a  komisje  wielokrotnie  procedują  nad  projektami wprowadzonymi  w  trakcie  sesji.  Ponadto,  Skarbnik  informował  członków  Konwentu Przewodniczącego o tym, że projekty będą przygotowane i zgłoszone w dzień sesji, ponieważ są to ostatnie zmiany w budżecie na rok 2013 - wyjaśnił Przewodniczący.Radny M. HILIŃSKI zwrócił uwagę,  że dotychczas,  co roku, procedura uchwalania budżetu miasta, polegała na podjęciu w pierwszej kolejności uchwały budżetowej, a dopiero później, Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  że  porządek  obrad  jest  dobrze skonstruowany  –  bowiem  taka  procedura  obowiązuje.  W  pierwszej  kolejności  Rada  musi podjąć uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,  a dopiero później budżet na dany  rok.  Słowa  Przewodniczącego  potwierdził  Skarbnik  R.  Zwierzyński.  Następnie 
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Przewodniczący  RMZ,  w  związku  z  brakiem  głosów  w  dyskusji,  poddał  pod  głosowanie propozycje zmian w porządku obrad.Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad proponowanych przez Skarbnika Miasta projektów uchwał:a) w głosowaniu: za – 12, przeciw – 5, wstrzym. - 3, zmiana została wprowadzona,b) w głosowaniu: za – 12, przeciw – 5, wstrzym. - 3, zmiana została wprowadzona,c) w głosowaniu: za – 14, przeciw – 1, wstrzym. - 4, zmiana została wprowadzona. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  przed  pkt  7  ogłosi  przerwę  na posiedzenia komisji. Następnie przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 3

Przyjęcie protokołu z XLIII sesjiW związku z brakiem uwag do projektu protokołu Nr XLIII z XLIII sesji Rady Miasta Zgierzaz dnia 28 listopada 2013 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał go pod głosowanie:W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 4, Protokół Nr XLIII/13 został przyjęty.
Pkt 4

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliPrzewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zgłosił  uwagę co do zasadności  prowadzenia przez poszczególne Wydziały UMZ kont na Facebooku. Jakie powody zainspirowały Panią Prezydent do wydania pracownikom takiego polecenia? - zapytał. Radna  B.  PALMOWSKA  złożyła  zapytanie  do  Prezydenta  w sprawie  budowy  ulicy  Witosa 
(załącznik  nr  4) –  co  dalej  z  realizacją  prac,  czy  wykonawca  został  wyłoniony  w  drodze konkursu  ofert  oraz  jaki  koszt  został  poniesiony  na  wykonane  dotychczas  prace?  Radna zwróciła uwagę, że stan nawierzchni jest w wielu miejscach tragiczny i poruszanie się po tej ulicy grozi uszkodzeniem pojazdu.Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała Panią Prezydent, czy prawdą jest, że do dyrektorów placówek oświatowych  wystosowane  zostało  pismo  z  prośbą  o  pilne  przedstawienie  planu restrukturyzacji placówek na rok 2014 (załącznik nr 5)? Radna dodała, że pod jej zapytaniem podpisał się także radny J. Sokół.Radny T. KUPIS złożył interpelację w sprawie montażu wiat przystankowych na przystankach na  ul.  Musierowicza  przy  Gimnazjum  Nr  1  oraz  na  skrzyżowaniu  ulic  Łęczyckieji Musierowicza na przystanku tramwajowym (załącznik nr 6).Radna E. KRZEWINA przyłączyła się do interpelacji radnego T. Kupisa.Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki w Zgierzu W. PARTYCKA zapytała, czy mieszkańcy osiedli  domków jednorodzinnych  otrzymają  terminarz  odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok?
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Przewodniczący  Zarządu Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI  zauważył,  że zniknęła kładka łącząca ul.  Piaskową z terenem Parku Przemysłowego – czy zostanie ona ponownie położona,  a jeśli  tak,  to kiedy? Mówił także o zmianie grafiku odbioru odpadów komunalnych  –  informacje  dla  mieszkańców  powinny  pojawić  się  również  na  słupach ogłoszeniowych.  Przewodniczący  M.  WOLSKI  zwrócił  się  także  do  Kierownika  MUK-uw  sprawie  oznakowania  przystanków  linii  3A.  Powiedział,  że  z  odpowiedzi  na  zadane wcześniej pytanie wynika, że nie ma przesłanek do obustronnego oznakowania przystanków. Następnie zauważył, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. wyznacza pewne warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych - znak drogowy D-15 powinien być tak oznakowany, aby wszyscy użytkownicy drogi mogli z niego korzystać - wszyscy, czyli zarówno ci z jednej jak i ci z drugiej strony. Następnie, odnośnie prośby Kierownika MUK-uo usunięcie ogłoszeń o wyborach do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów z wiat przystankowych komunikacji  miejskiej,  wyjaśnił,  że  rozpowszechnianiem  takich  informacji  zajmuje  się Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów i do nich należy kierować takie wnioski. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu E. FRANKOWSKA odczytała wniosek Rady Osiedla dot. naprawienia nawierzchni ul. Sadowej na odcinku od ul. Chełmskiej do Starostwa Powiatowego (załącznik nr 7)Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał  Przewodniczącego  RMZ  o  podjęte  przez  Niego  kroki  w  celu wyjaśnienia  sytuacji  zaistniałej  podczas  ostatniej  sesji  pomiędzy  panami  R.  Forfeckimi A. Frachem.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że sprawa, na ten moment, nie jest jeszcze zakończona.  Dodał,  że  jako  Przewodniczący  Rady  nie  ma  „narzędzi”  do  wyjaśniania  tej sytuacji. Taki konflikt można rozstrzygnąć tylko w sposób koleżeński. Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  w  Zgierzu  H.  URBANOWSKI  powiedział,iż  dobrze  stało  się,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  stawek  za  odbiór  odpadów komunalnych został wycofany przez Panią Prezydent z porządku obrad. Ta propozycja nie była do końca przemyślana. Dodał, że obniżka stawki nie powinna wynikać tylko z "dobrego serca  Pani  Prezydent  i  chęci  zrobienia  prezentu  mieszkańcom"  -  temat  powinien  być dokładnie  przemyślany  po  wykonaniu  analizy  np.  półrocznego  okresu  rozliczeniowego. Dodał,  że  zasadnym  byłoby  przedstawienie  propozycji  w  co  najmniej  dwóch  wariantach. Zauważył również, że projekt uchwały nie był przemyślany pod kątem praktycznym - każda zmiana  wysokości  stawki  wiążę  się  z  koniecznością  ponownego  złożenia  deklaracji  -w styczniu - okolice Urzędu Miasta byłyby całkowicie zablokowane. Radny  J.  SOKÓŁ  powiedział,  że  dołącza  się  do  interpelacji  radnej  B.  Świątczak.  Dodał,że najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ będzie poświęcone temu  tematowi.  Dodał,  że  głównym  postulatem  Klubu  było  i  jest  zapewnienie  ciągłościi spokoju pracy również w oświacie.Radny M. HILIŃSKI poinformował, że styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich RMZ  będzie poświęcone tematowi gospodarki odpadami i analizie kosztów. 
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Pkt 5
Zapytania mieszkańcówMieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała czy na terenie dawnej Boruty, wszyscy użytkownicy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej? Czy jest możliwość sprawdzenia co jest oddawane do tej kanalizacji? Mówiła także o konieczności załatania dachów w miejskim zasobie komunalnym Zapytała, czy wiadukt na ul. Słowackiego został już zabezpieczony? Mieszkanka odniosła się również do zmian w MZPR - powiedziała, że w siedzibie Rady Osiedla Rudunki został odcięty dopływ gazu – dlaczego? Poruszyła także temat wiat przystankowych - powiedziała,  że na przystanku  przy  ul.  Łódzkiej  i  ul.  Śniechowskiego  nadal  nie  ma  zadaszenia.  Zapytała następnie, czy projekt budżetu miasta na rok 2014 zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej na  ul.  Obywatelskiej.  Mówiła  także  o  ul.  Łąkowej  -  po  wykonaniu  wszystkich  robót, nawierzchnia powinna zostać wyrównana - zauważyła. Mieszkaniec M. KOLENDA odniósł się do odpowiedzi Prezydenta na interpelację w sprawie odpadów komunalnych.  Ta gospodarka nie jest prowadzona racjonalnie,  ja do tej pory nie dostałem numeru konta dla moich dwóch nieruchomości i  do tej  pory nie uiściłem żadnej opłaty  -  powiedział.  Zrobiłem  to  celowo,  by  unaocznić  wszystkim  jak  prowadzona  jest gospodarka odpadami w naszym mieście – wyjaśnił. Pan M. KOLENDA zadał następnie szereg pytań dotyczących odpadów komunalnych: czy firma odbierająca odpady komunalne złożyła sprawozdanie dot. zagospodarowania odpadów za III i IV kwartał; czy przewidziane są akcje edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami; czy Prezydent zamierza podjąć działania, aby zabezpieczyć  składowisko  na  ul.  Szczawińskiej;  czy  planuje  się  zwiększenie  liczby  koszy ulicznych; czy Miasto zamierza uporządkować wszystkie nieruchomości, które tego wymagają - zarówno te, których właścicielem jest gmina jak i te, których właściciel jest nieznany lub nieosiągalny; czy planuje się akcje "Sprzątania świata"; czy odpady wielkogabarytowe będą odbierane  u  źródła,  czyli  od  mieszkańców;  czy  Prezydent  posiada  dane  na  temat:  ile  ton odpadów wyselekcjonowanych na poszczególne frakcje zostało zebranych w ostatnim okresie - czy te informacje zostaną poddane analizie; czy prawdą jest, że właściciele nieruchomości mimo, że złożyli deklaracje o segregacji, tego nie robią; czy do 2010 roku zostanie spełniony postulat  dotyczący  corocznego  odzyskania  odpadów  biodegradowalnych;  czy  Prezydent zamierza  przeprowadzić  debatę  na  temat  gospodarki  odpadami,  biorąc  pod  uwagę  głos jednostek pomocniczych? Mieszkaniec K. HULEWICZ mówił o promieniowaniu i jego wpływie na zdrowie człowieka.Mieszkanka B. BATKIEWICZ przedstawia petycję  (załącznik nr 8) od mieszkańców Starego Osiedla  Sikorskiego,  skierowaną  do  władz  miasta,  w  sprawie  planów  powstania wielorodzinnego budynku mieszkalnego na terenie znajdującym się przy ul. E. Plater. Prosimy o wyznaczenie nowej lokalizacji  –  mówiła w imieniu mieszkańców. Już teraz brakuje nam miejsc  parkingowych,  terenów  zielonych.  Bloki  będą  posadowione  w  bardzo  niewielkiej odległości. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą i naszymi problemami – zwróciła się do Prezydenta Miasta.Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał,  dlaczego do tej pory nie jest modernizowany ciąg komunikacyjny ul. Śniechowskiego - ul. Popiełuszki - ul. Dąbrowskiego? Mieszkaniec Osiedla Podleśna M. PABIAŃCZYK poinformował, iż na ręce Przewodniczącego Rady  Miasta  Zgierza  złożył  petycję  mieszkańców  w  sprawie  przesunięcia  środków 
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finansowych zapisanych w budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014   z  całkowitego  remontuul.  Dygasińskiego  na  wykonanie  nawierzchni  utwardzonej  na  ulicach  Orkana,  Trojańskieji Tetmajera  (załącznik nr 9).  Całkowity remont ulicy Dygasińskiego wymaga skucia asfaltu -a  na  taką  rozrzutność  -  naszym  zdaniem  -  miasta  nie  stać.  Pozostałe  ulice  na  osiedlu  są dziurawe, nawierzchnia wymaga położenia nakładki asfaltowej. Pan M. PABIAŃCZYK poprosił o dyskusję w tym temacie przy okazji uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014. Radny A. MIESOK zapytał, ile podpisów jest pod złożonym wnioskiem?Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI mówi, że ok. 133 i są to mieszkańcy z różnych ulic.Mieszkaniec  K.  JANAS  odnośnie  ul.  Dygasińskiego,  powiedział,  że  natężenie  ruchu samochodowego  na  tej  ulicy  jest  bardzo  wysokie.  Przed  podjęciem  decyzji  o  całkowitej wymianie  nawierzchni,  wskazanym  byłoby  zapytać  o  zdanie  mieszkańców  -  znaczna większość jest przeciwna - zauważył.Radny  M.  SENCEREK,  występujący  jako  mieszkaniec  miasta,  mówił  o  remoncie  płotu Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul.  P.  Skargi  od strony placu targowego. Pojawiła się także informacja o planowanym zajęciu parkingu przy cmentarzu na potrzeby cmentarza - zauważył.  Ten  parking  jest  tam  bardzo  potrzebny.  Przed  podjęciem  decyzji,  wypadałoby zapytać o zdanie mieszkańców okolicznych bloków i jednostkę pomocniczą na terenie której on się znajduje - powiedział.
Pkt 6

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaZ-ca Prezydenta B. BACZAK uspokoił radnego Sencerka - bez konsultacji i zgody Rady, nikt nie podejmie decyzji o powiększeniu terenu cmentarza. Kuria zwróciła się z takim wnioskiem, ale nie  ma  jeszcze  żadnych  konkretów  w  tej  sprawie.  Odnośnie  restrukturyzacji  w  oświacie powiedział,  że  budżet  na  2014  rok  nie  zakłada  cięć  i  oszczędności  na  zatrudnieniuw  placówkach  oświatowych.  Budżet  został  skonstruowany  na  podstawie  złożonych  przez dyrektorów wniosków - dodał. Nie mniej jednak, by poprawić sytuację w zgierskiej oświacie, prowadzone  będą  rozmowy  z  dyrektorami  placówek.  Będziemy  szukać  oszczędności  (na energii  elektrycznej,  rachunkach  telefonicznych,  itp.),  ale  nie  ma  mowy  o  zwolnieniach  - zaznaczył  Z-ca  Prezydenta.  Odnośnie  petycji  mieszkańców  z  Osiedla  Podleśna  zauważył,że każdy mieszkaniec ma wolną wolę i sam podejmuje decyzję o tym, którą drogą jedzie – ja codziennie  przejeżdżam  ulicą  Dygasińskiego.  Decyzja  o  naprawie  wiąże  się  z  chęcią podniesienia standardu bezpieczeństwa na tej ulicy.Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  pismo  skierowane  do  szkół  dotyczy  propozycji poczynienia oszczędności w placówkach oświatowych.  Kształcenie jest podstawową pozycją realizowaną  w  budżecie  –  dodała  -  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zwróciła  uwagą  na konieczność wprowadzenia oszczędności w oświacie i  to nie tylko w naszym samorządzie. Prezydent odniosła się do petycji mieszkańców Osiedla Sikorskiego – potrzeby mieszkaniowe są bardzo duże. Nie zamierzam utrudniać życia mieszkańcom, podjęłam wstępną rozmowęz  Prezesem  MPGM  i  będziemy  szukać  innej  lokalizacji  dla  drugiego  bloku  –  wyjaśniła.W kwestii  naprawy ul.  Dygasińskiego,  zauważyła,  że  w budżecie  miasta  zaplanowany jest remont  wiaduktu  na  ul.  Czerwieńskiego,  dlatego  istotną  wydaje  się  również  naprawa nawierzchni ww. ulicy i ułożenie chodników. Odnośnie ulicy Witosa – w projekcie budżetu 
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przeznaczono 400 000  zł  na  dalszą  naprawę  nawierzchni.  Prace  są  wykonywane  zgodniez  przyjętym  harmonogramem.  W  kwestii  informacji  przekazywanych  na  Facebooku  – wyjaśniła,  że  intencją  zakładania  kont  przez  poszczególne  Wydziały  UMZ,  było  udzielanie jasnych  i  rzetelnych  odpowiedzi  na  wiele  pytań  pojawiających  się  na  tym  portalu społecznościowym.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  odnośnie  nowego  harmonogramu  odbioru  odpadów komunalnych powiedział, że informacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza,  jest  także  możliwość  pobrania  go  w  wersji  papierowej  w  Wydziale  Ochrony Środowiska UMZ oraz w firmie RS II.  W dalszej kolejności wyjaśnił  kwestię remontu ulicy Witosa.  Dosyć późno,  ze względu na procedury administracyjno-prawne,  uzyskana została decyzja  pozwolenia  na  budowę.  Wykonawca  został  wyłoniony  w  trybie  konkurencyjnym, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miasta Zgierza. Wykonane zostały prace, które były możliwe do zrobienia przed okresem zimowym. Po uchwaleniu budżetu zostanie rozpisane postępowanie  przetargowe na dalsze  etapy prac,  a  roboty  zostaną podjęte,  gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Prezydent I.  WIECZOREK dodała, że w zakresie zmian w MZPR i odłączenia siedziby Rady Osiedla od gazu - będzie rozmawiała z panią dyrektor, ale z informacji, które posiada, sytuacja wynika tylko z faktu wymiany pieca gazowego. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ogłosił  przerwę  w  związku  z  potrzebą  zwołania posiedzeń komisji. (KBiF RMZ, KR RMZ, KSO RMZ, KSt-Pr RMZ)
Pkt 7

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 7a)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029 -  projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI. Powiedział m. in. że uwagi  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  oraz  uwagi  Komisji  Statutowo-Prawnej  zostały uwzględnione w autopoprawce zgłoszonej przez Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 grudnia 2013 r.Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RMZ K. WĘŻYK poinformował o poszczególnych opiniach  komisji.  Oprócz  Komisji  Inicjatyw  Gospodarczych  RMZ,  która  nie  wydała  opinii, pozostałe są negatywne  (załącznik nr 10).  Pozytywnie została zaopiniowana autopoprawka do projektu (załącznik nr 11) - dodał. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  opinia  Regionalnej  Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014 - 2029 jest pozytywna (załącznik nr 12).Przewodniczący  RMZ  J.  Komorowski  otworzył  dyskusję.  Następnie  w  związku  z  brakiem pytań i uwag, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 2,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIV/495/13  w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029.
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Pkt 7b)
w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Zgierza  na  2014  r.  -  projekt  uchwały  wrazz autopoprawką omówiła  Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK.  Przedmiotowe projekty zostały opracowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Planowane dochody na 2014 rok ustalono w oparciu o wiedzę przekazaną przez Ministerstwo Finansów,  Wojewodę  Łódzkiego,  Krajowe  Biuro  Wyborcze  Delegatura  w  Łodzi.  Pozostałe dochody zaplanowane  zostały  w oparciu  o  analizę  wykonania  budżetu  z  lat  poprzednich,a także na podstawie uchwał określających przepisy prawa miejscowego. W budżecie ujęto również  środki  unijne  w wysokości  425  000,00 zł,  pochodzące  z  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2007-2013  Oś  Priorytetowa  III,z przeznaczeniem na realizację projektu Miasto Tkaczy Marką Regionu Łódzkiego - mówiła. Kolejnym zadaniem z udziałem środków unijnych jest kontynuacja projektu: „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”. Na realizację tego zadania zostały pozyskane środkiz Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności. W budżecie 2014 roku z tego tytułu ujęto środki w wysokości 6 584 514,20 zł.  Struktura dochodów prognozowanych na 201 rok przedstawia się następująco: dochody ogółem 153 137 001,20 zł, dochody bieżące 142 302 487,00 zł,  dochody  majątkowe  10  834  514,20 zł.   Struktura  wydatków  na  2014  rok przedstawia  się  następująco:  wydatki  budżetu  w  wysokości  153  158  080,81 zł, wydatki bieżące 142 108 130,00 zł, wydatki majątkowe 11 049 950,81 zł.  Największe nakłady wśród wydatków bieżących  zostały  zaplanowane  na  następujące  zadania:  oświata  i  wychowanie ponad 49 mln zł, pomoc społeczna ponad 19 mln zł, transport i łączność ponad 17 mln zł, administracja publiczna ponad 13 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 12 mln zł, gospodarka mieszkaniowa ponad 10 mln zł. Planowany deficyt budżetu 2014 roku został  określony  na  poziomie  21  079  zł.  Zostanie  pokryty  przychodami  z  tytułu  emisji obligacji.  Środki  na  działalność  jednostek  pomocniczych  stanowią  kwotę  63  700  zł  i  nie uwzględniają diet. W zakresie wydatków majątkowych w budżecie na rok 2014 zamieszczono następujące zadania: zakup stylizowanych wiat przystankowych na plac Jana Kilińskiego dla wschodniej  części,  rewitalizacja  historycznego  centrum  miasta  Zgierza,  na  które  zostały pozyskane środki z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności.  Łączna wartość planowanych  nakładów  na  to  zadanie  w  2014  roku  została  określona  na  poziomie6  737  942,99 zł.  Celem  tego  zadania  jest  rewitalizacja  ogrodu  Centrum  Kultury  Dzieckaw Zgierzu i ten etap jest zakończony, budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja, budowa systemu monitoringu centrum miasta,  rewitalizacja  Parku  Miejskiego  w  Zgierzu,  rewitalizacja  Placu  Jana  Kilińskiegow Zgierzu – kontynuowała Pani Prezydent. Do dalszych zadań należą:  budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie, budowa ulicy Sokołowskiejw Zgierzu, budowa ulicy Wincentego Witosa, budowa ulicy Żytniej i Zbożowej, przebudowa drogi  wewnętrznej  wraz  z  urządzeniem  miejsc  postojowych  –  ulica  3  Maja  Nr  81b, przebudowa  ulicy  Inżynierskiej,  przebudowa  ulicy  Obywatelskiej,  przebudowa  ulicy Stanisława Dubois do Nr 10/28 – chodnik i miejsca postojowe, przebudowa ulicy Stanisława Witkacego, wiadukt na ulicy Bolesława Czerwieńskiego, budowa ulicy Adolfa Dygasińskiego, budowa  ulicy  Nowiny,  budowa  ulicy  Milenijnej,  przebudowa  drogi  wewnętrznej  –  ulica Łódzka 69a,  podłączenie Miasta Tkaczy do sieci  światłowodowej,  budowa sieci  kanalizacji deszczowej w ulicy Ks. Szcz.  Rembowskiego wraz z odwodnieniem terenu w kwartale ulic Rembowskiego,  Długa,  1-go  Maja,  budowa  odwodnienia  dla  wschodniej  części  placu  Jana Kilińskiego,  budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  dla  osiedla  Proboszczewice, renowacjai adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w  celu  odnowy  zdegradowanego,  zabytkowego  centrum  Miasta  Zgierza  –  ul.  Chemików, 
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budowa  placu  zabaw  przy  ulicy  Rajmunda  Rembielińskiego,  budowa  oświetlenia  ulicy Andrzeja  Struga,  budowa  oświetlenia  ulicy  Radosnej,  budowa  oświetlenia  ulicznego  na odcinku  od  ulicy  Pogonowskiego  do  ulicy  Ossowskiego,  dotacje  na  inwestycje  i  zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki związane z muzeum zgierskim w ramach projektu „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”,  dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki związane  z  wykonaniem  prac  remontowo-konserwatorskich  wieży  Kościoła  Farnego  pw. Świętej  Katarzyny  Aleksandryjskiej  w  Zgierzu.  W  ramach  rezerwy  celowej  zostały zabezpieczone środki na wydatki I zakupy inwestycyjne w wysokości 35 740 zł.  Reasumując powyższe, na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 11 049 950 zł.  Przygotowany  budżet  w  oparciu  o  posiadane  dane  w  pełni  wykorzystuje  możliwości określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie chciałam w tym miejscu zaznaczyć,  że przedmiotowy projekt został złożony w ustawowym terminie do Biura Rady Miasta Zgierza jak również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania przedmiotowych dokumentów. 17 grudnia 2013 roku zostały przekazane na moje ręce opinie Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  w sprawie  projektu  budżetu  na  2014  rok  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2029 opatrzone klauzulą „opiniuje się pozytywnie”. Bardzo proszę Państwa Radnych o uchwalenie budżetu miasta Zgierza na rok 2014 – zakończyła Pani Prezydent.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  tytuł  uchwały  z  porządku  obrad minimalnie różni się  od tytułu na projekcie uchwały.  Prawidłowy tytuł brzmi:  w sprawie 
uchwalenia  budżetu  miasta  Zgierza  na  rok  2014 i  taki  należy  procedować.  Następnie poinformował,  iż  opinia Regionalnej  Izby Obrachunkowej do projektu uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014 jest pozytywna (załącznik nr 13).Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RMZ K. WĘŻYK przedstawił opinie oraz wnioski poszczególnych komisji (załącznik nr 14) - poinformował, że wszystkie są negatywne. Komisja Budżetu i Finansów RMZ pozytywnie zaopiniowała jedynie autopoprawkę (załącznik nr 15) - dodał.Pismo  Prezydenta  Miasta  Zgierza  I.  Wieczorek  dot.  przyjęcia  bądź  odrzucenia  wniosków poszczególnych komisji z dnia 12 grudnia 2013 r. stanowi załącznik nr 16.Przewodniczący K. WĘŻYK poinformował, że Komisja przekazała kolejny wniosek do projektu budżetu o treści jak niżej (załącznik nr 17):
"Komisja  Budżetu  i  Finansów  Rady  Miasta  Zgierza  wnioskuje  o  przesunięcie  środków 
zaproponowanych w autopoprawce do budżetu miasta Zgierza na rok 2014:
- z inwestycji polegającej na budowie ulicy Dygasińskiego, 
- na modernizację nawierzchni ul. Orkana, ul. Tetmejera, ul. Trojańskiej.
W  przypadku  ewentualnych  oszczędności  na  ww.  ulicach  Komisja  proponuje  poprawienie  
chodnika i wykonanie nakładek ograniczających prędkość na ul. Dygasińskiego."Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że wniosek Komisji został przyjęty na podstawie wystąpienia mieszkańców Zgierza w pkt 5 "Zapytania mieszkańców". Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  powiedział,  że  autopoprawka  do  projektu  uwzględnia  uwagi 
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Komisji Statutowo-Prawnej RMZ. Zgłosił następnie poprawkę do autopoprawki - na stronie 5 - w zadaniu pn. "Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum Miasta Zgierza  -  ul.  Chemików  -  40  000  zł"  wyrazy:  "ul.  Chemików"  zastąpić  wyrazami:"ul. Sokołowska".Prezydent  Miasta  I.  WIECZOREK  odnośnie  wniosku  Komisji  Budżetu  i  Finansów  RMZ powiedziała,  że nie może go w tej  chwili  przyjąć,  chociażby ze względów proceduralnych. Dodała,  że  w  kolejnych  miesiącach  przyszłego  roku,  dokonywane  będą  stosowne  zmianyw budżecie i wówczas będzie możliwość uwzględnienia oczekiwań Komisji i mieszkańców.  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  w imieniu  Klubu  Radnych  PO  odczytała  stanowisko  Klubu.  Projekt budżetu na 2014 zakłada niezmienny od 3 lat  optymizm Pani  Prezydent  I.  WIECZOREK – zauważyła.  W  porównaniu  do  budżetu  roku  2013,  kwoty  na  wynagrodzenia  i  pozostałe działalności są niemal niezmienne. Czy naprawdę nie widać w Zgierzu, że brakuje środków na oświatę, budowę i remonty dróg, czy gospodarkę mieszkaniową - pytała. Trzy lata temu Pani Prezydent obiecywała oszczędności i analizę budżetu, a co za tym idzie wprowadzenie reform zmieniających i  poprawiających sytuację w mieście – to się niestety nie udało.  Jedynie,  co uległo zmianie w naszym mieście,  to ilość miejskich imprez.  Mieszkańcy,  którym obiecano remonty nawierzchni, znowu muszą czekać i nie ma gwarancji,  że na te zadania znajdą się odpowiednie środki w budżecie. Radna odczytała także fragment opinii RIO, która wskazuje, aby na bieżąco nadzorować i korygować bieżące wydatki plany finansowe w celu zachowania ustalonego  poziomu.  Budżet  na  2014  rok  będzie  szczególnie  obserwowany,  ale  zawsze przecież  można wprowadzić  obligacje  i  obciążyć  kolejne  pokolenia ich spłatą  – dodała na koniec radna.Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, powiedział,  że Klub zdaje sobie sprawę,  że  miasto  nie  jest  bogate,  nie  mniej  jednak  w  rozmowach  z  Panią  Prezydent osiągnięty został konsensus. Propozycje Klubu zostały przyjęte w autopoprawce, szczególną uwagę należy zwrócić na zaplanowany remont ul. Witkacego, która zamyka pętlę głównych ulic na osiedlu. Klub będzie głosował za przyjęciem budżetu – podsumował radny. 
Radny M. SENCEREK zabrał głos w imieniu Klubu Radnych PiS. Wyraził opinię, że niektóre inwestycje są wykonywane z uwzględnieniem potrzeb konkretnych radnych. Tak było, jesti będzie, dopóki Prezydent Miasta będzie musiał szukać poparcia wśród Rady. Powiem krótko - Klub będzie głosował za. Ja się wstrzymam – dodał. W budżecie na rok 2014 znajdują się inwestycje  potrzebne mieszkańcom,  a  te  –  rozpoczęte –  należy ukończyć –  zauważył.  Boli mnie jednak brak zadania inwestycyjnego rozbudowy SP Nr 10 – na ten moment  50 000 zł przeznaczone  na  wykonanie  projektu,  wyrzuciliśmy  w  błoto  –  mam  nadzieję,  że  mimo wszystko  w  najbliższych  latach  placówka  zostanie  rozbudowana  –  kontynuował  radny.W dzielnicy Proboszczewice brakuje także parkingu przy ul. Podgórnej – tam chodzi głównie o  bezpieczeństwo  dzieci  uczęszczających  do  szkoły.  Biorąc  pod  uwagę  wszelkie uwarunkowania i niewielką ilości środków w budżecie, które musiały być rozdysponowane na  wiele  zadań,  radny  SENCEREK  jeszcze  raz  powiedział,  że  Klub  będzie  głosował  za przyjęciem budżetu.
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Radny Z.  ZAPART odniósł się  do pewnych faktów poruszonych w opinii  RIO.  Budżet roku 2014  wymagać  będzie  dużej  dyscypliny  finansowej,  zwłaszcza  w  zakresie  utrzymania poziomu wydatków bieżących -  mówił.  Nie  może ponownie  dojść  do sytuacji,  która miała miejsce w czerwcu br. Być może była ona efektem niezbyt dokładnie realizowanego budżetu w pierwszym półroczu 2013.  Do ostatniej  chwili  nie  wiedzieliśmy jaka będzie decyzja ws. obligacji  i  jak  to  będzie  rzutowało  na  budżet  roku  2014  –  zauważył.  Z.  ZAPART  zwrócił radnym uwagę na zmianę przepisów o finansach publicznych.  Wszystko co ma wpływ na kształt  budżetu roku 2014,  ma także  odniesienie  do budżetów lat  2011,  2012,  2013.  Ten budżet to jest średnia trzech poprzednich okresów budżetowych – niewiele osób zdaje sobiez tego sprawę - to nie jest dobra wola Prezydenta, czy umiejętności matematyczne Skarbnika, ale bezpośrednio przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych.  Wszyscy musimy pamiętać o tym, aby realizując budżet, nie przekroczyć wskaźników. Planowane nadwyżki są możliwe do wykonania, ale wiążą się z jednym ryzykiem – niewykonaniem  planu po stronie dochodów. Należałoby więc położyć nacisk na poprawę windykacji należności. Radny wyraził także  niezadowolenie  z  faktu,  że  nasze  miasto  nie  wykorzystuje  możliwości  związanychz gospodarką odpadami komunalnymi. W trzeciej kadencji samorządu uruchomione zostały znaczne środków na rzecz ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Teraz to odpowiednio przygotowane Kutno zarabia  na  naszych śmieciach.  Apeluję  do wszystkich,  aby ten temat rozważyć  i  przeanalizować  zapobiegając  dalszemu  marnotrawstwu.  Niewykorzystanie przygotowanego  w  2002  roku  terenu  zakładu  utylizacji  odpadów  komunalnych  skutkuje stratami, które w tej chwili musi pokrywać Spółka WodKan, jako gospodarz  terenu. Średnio, są  to  straty  w  wysokości  ok.  pół  miliona  zł  rocznie.  O  tym  warto  pamiętać.  Mimo  tych wszystkich  kłopotów,  przygotowany  przez  Panią  Prezydent  budżet  jest  optymalny  i  będę głosował za jego przyjęciem – dodał. Radny A.  FRACH powiedział,  że  podpisuje  się  pod stanowiskiem odczytanym przez  radnąB. Świątczak, jednak jest coś - dodał -  co nie pozwala mu zagłosować przeciwko budżetowi – to miejsce chyba szczególnie chronione przez Pana Boga w tym mieście – czyli wiadukt naul. Czerwieńskiego. To cud, że jeszcze tam nikt nie zginął. Następnie, radny A. FRACH zgłosił wniosek  o  zmianę  w budżecie  –  tożsamy  z  wnioskiem Komisji  Budżetu  i  Finansów RMZ. Cieszy mnie oddolna inicjatywa mieszkańców. Sam się pod tym podpisałem – dodał. Miasta nie  stać  na  taką rozrzutność,  jaką  jest  skuwanie  istniejącej  nakładki  na  ul.  Dygasińskiego, kiedy kilka ulic dalej, mieszkańcy brodzą w błocie.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zauważył, że taki wniosek, zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów RMZ, Pani Prezydent już odrzuciła. Radny A. FRACH powiedział, że składa tożsamy wniosek adresowany do Rady Miasta.Radny K. WĘŻYK wyjaśnił, że nie ma takiej formalnej drogi. Komisja Budżetu i Finansów RMZ zgłosiła wniosek, który następnie został odrzucony przez Prezydenta.Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  cieszy  się  z  poparcia  radnego  A.  Fracha  dla inicjatywy  naprawy  wiaduktu  na  ul.  Czerwieńskiego,  tym  niemniej  –  zauważyła  –  jego konsekwencją jest  naprawa ul.  Dygasińskiego.  Destrukt,  który powstanie w wyniku skucia asfaltu, może służyć poprawieniu nawierzchni innej ulicy. Ja tematu poprawy pozostałych ulic nie zamykam – jednak, na ten moment – nie wiem, czy Pan zdaje sobie z tego sprawę - na dokonanie formalnych zmian w budżecie, potrzeba wiele czasu i pracy kilku osób – dodała. Pani  Prezydent  odnośnie  stanowiska  Klubu  Radnych  PO  i  zarzutu  dot.  imprez  miejskich, 
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powiedziała,  że  udało  się  pozyskać  kolejne  środki  na  promocję  miasta  –  w  ramach  tego projektu  będą  kolejne  inicjatywy.  Poczekajmy,  jak  moją  pracę  ocenią  mieszkańcyw najbliższych wyborach – dodała. Radny  A.  MIĘSOK  zabrał  głos  odnosząc  się  do  projektu  budżetu  miasta  na  rok  2014. Uchwalenie i  zarządzenie budżetem jest jednym z najważniejszych zadań władz lokalnych. Zarządzanie  publicznymi  pieniędzmi  podlega  szczególnej  kontroli.  W  Zgierzu  jesteśmy świadkami kolejnych perturbacji. Prezydent odpowiada za zły stan finansów miasta. Budżet 2014  nie  jest  budżetem  oszczędnościowym  -  jest  tzw.  budżetem  wyborczym.  Dokument zawiera  wiele  błędów,  być  może  nikt  go  nie  czytał  przed  podpisaniem  –  kontynuował. Dlaczego  nie  przewiduje  się  rezerwy  w  zakresie  oświaty  –  zapytał.  Jak  naprawdę  jestz deficytem? - kwoty zapisane w budżecie i WPF są zupełnie różne. Jakie jest uzasadnienie wzrostu wydatków na MUK?  - 2013 – 13 mln zł, a 2014 – 15 mln zł. Radny wskazywał także na  inne omyłki  i  rozbieżności  w treści  projektu.  Następnie  zauważył,  że  WPF przewiduje kolejną emisję obligacji na kwotę prawie 2 mln zł. Odroczona płatność kolejnych kredytów spadnie  na  następne  kadencje.  Jeszcze  nikomu  nie  udało  się  doprowadzić  do  tak katastrofalnej  sytuacji  ekonomicznej  miasta  –  to  Pani  zaciągnęła  kredyt  na  8  mln,  teraz obligacje na 16 mln,  i  planowane - kolejne na 2 mln.  -kontynuował radny. Optymizm Pani Prezydent jest wprost „powalający” – przewidywane nadwyżki (w 2021 roku 7 mln zł) są nierealne  –  mówił.  Ten budżet  jest  budżetem wyborczym –  jeszcze  raz  podkreślił  radny. Środki  przeznaczone  na  promocję,  można  byłoby  przekazać  na  inne,  bardziej  potrzebne zadania,  np. na pomoc materialną dla uczniów, czy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dlaczego, przy takiej „mizerii” planuje się budowę wodnego placu zabaw? RIO wskazało na konieczność  ponownego  przeanalizowania  tej  inwestycji.  Nasuwa  się  kolejne  pytanie:z jakiego rozdziału i  paragrafu planuje Pani wypłacić kwoty odszkodowań z odsetkami za przegrane  procesy  przed  sądami,  które  urzędowo  potwierdzają  niegospodarnośći  niekompetencje  Prezydent  Iwony  Wieczorek?  Radny  podkreślił,  że  wszystkie  komisje zaopiniowały  negatywnie  projekt  budżetu  na  rok  2014.  Za  chwilę,  w  głosowaniu  nad budżetem  okaże  się,  czy  górę  weźmie  „klientelizm”  radnych,  czy  interes  miasta  i  jego mieszkańców – dodał. Radny  A.  FRACH  zgłosił  „wniosek  formalny”  do  budżetu  o  przesunięcie  kwoty  400  00  zł przeznaczonej  na  budowę  ulicy  Dygasińskiego  na  utwardzenie  –  wykonanie  nakładki asfaltowej na ul. Orkana, ul. Tetmajera i ul. Trojańskiej oraz na poprawę bezpieczeństwa na ul. Dygasińskiego  na  odcinku  od  ul.  Kasprowicza  do  wiaduktu  (naprawa  chodnika  i  montaż progów zwalniających).  Radny dodał,  że z  tej  ulicy  korzystają głównie  mieszkańcy innych miast - ruch jest tam ogromny.Radny J. SOKÓŁ zauważył, że radnemu A. Frachowi zapewne chodziło o zgłoszenie poprawki do  projektu  budżetu,  kierowanej  do  Prezydenta  Miasta.  Rada  nie  ma  możliwości  zmiany projektu – dodał.Wiceprzewodniczący RMZ M. FORFECKI zauważył, że to Rada Osiedla Podleśna wnioskowała o zapisanie w budżecie miasta na rok 2014 kwoty 400 000 zł na budowę ul. Dygasińskiego. Pół  roku temu wpłynęło bowiem do Rady Osiedla pismo z podpisami mieszkańców w tej sprawie. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa na tej ulicy właśnie ze względu na duży ruch samochodowy. Jesteśmy oczywiście za naprawą innych ulic na terenie Osiedla – dodał – jeżeli tylko w budżecie znajda się środki, będziemy także o to wnioskować.
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Radny Z.  ZAPART powiedział,  że radny nie może zgłosić  wniosku formalnego do projektu budżetu.  § 23 Regulaminu rady, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Zgierza wskazuje, co  może  być  wnioskiem  natury  formalnej.  Wniosek  radnego,  może  być  wnioskiem merytorycznym  do  dalszego  rozpatrywania,  ale  po  przyjęciu  wersji  zgłoszonej  przez Prezydenta.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  że  w  sprawie  wniosku  radnego potrzebuje chwilę na konsultację z obsługą prawną. Skarbnik  Miasta  R.  ZWIERZYŃSKI  powiedział,  że  zawsze  przyjmuje  konstruktywne  uwagi dotyczące  sposobu  kreowania  budżetu.  Gdyby  jednak zapisy  projektu  były  niewłaściwe  – znalazłyby to odzwierciedlenie w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Co do rozbieżnych kwot deficytu – jak powiedział radny A. Mięsok - zapisanych w budżecie i WPF, wyjaśnił, że suma 4 mln zł znajdująca się w Wieloletniej Prognozie Finansowej kumuluje deficyt i obsługę długu. Radni dyskutują nad formą i trybem rozpatrywania wniosku radnego A. Fracha. Głos zabrała radna B. ŚWIĄTCZAK odnosząc się do tematu pism skierowanych do wszystkich placówek podlegających Miastu w sprawie planów restrukturyzacji na 2014 rok. Gdzie jest Pani program wprowadzenia oszczędności  w mieście,  który miał  zostać przedstawiony na sesji  wrześniowej – do tej pory nic takiego nie miało miejsca.  Restrukturyzacja wiązać się będzie zapewne ze zwalnianiem pracowników – koszty pracownicze są bowiem najwyższe. Jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie? - zapytała. W 2011 roku Klub Radnych PO złożył propozycję obniżenia diet przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza – nie spotkało się to jednak  z  aprobatą  ze  strony  Rady.  Radna  zapytała  o  oszczędności,  które  Pani  Prezydent mogłaby wygenerować ze swojego wynagrodzenia.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnośnie wniosku radnego A. Fracha, powiedział, żez opinii obsługi prawnej wynika, że jeśli autor projektu, czyli Prezydent Miasta, nie wyraża zgody na przyjęcie poprawki, to Rada decyduje o jej wprowadzeniu bądź odrzuceniu.Wiceprzewodniczący RMZ M. FORFECKI zapytał wnioskodawcę, czy w ramach przesunięcia 400 000 zł, przewiduje się wykonanie chociażby nakładki asfaltowej na ul. Dygasińskiego.Radny A.  FRACH powiedział,  że  jest  za  wszystkim co poprawi  bezpieczeństwo.  Następnie dodał, że podtrzymuje swój wniosek.Radny  M.  PILARSKI  zwrócił  uwagę  na  konieczność  wskazania  w  poprawce  konkretnych działów, rozdziałów, paragrafów. To musi być określone – podkreślił.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zaproponowała  ogłoszenie  krótkiej  przerwy  na  doprecyzowanie wniosku radnego A. Fracha.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę dla Klubu radnych PO.Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.Prezydent I. WIECZOREK zwróciła się z prośbą do radnego A. Fracha o wycofanie wniosku.
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W  styczniu  przyszłego  roku  będziemy  wspólnie  pracować  nad  zmianami  –  środki,  które pozostaną  po  wykonaniu  m.  in.  nakładki  na  ul.  Dygasińskiego,  zostaną  przeznaczone  na naprawę wskazanych przez Pana ulic – dodała. Radny A. FRACH podziękował, a następnie wycofał swój wniosek.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 7, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIV/496/13 w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Zgierza na rok 2014.Prezydent  Miasta  I.  WIECZOREK  podziękowała  wszystkim  radnym,  którzy  głosowali  za przyjęciem budżetu. Następnie poprosiła o ogłoszenie przerwy w obradach.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę.Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.

Pkt 7 c)
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2013  w  zakresie  zadań 
własnych - projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18)Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 5,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIV/497/13  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7 d)
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2013  –  2029  -  projekt  uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19)Sekretarz Komisji Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu.a)  w drugim wierszu podstawy prawnej,  wyrazy:  "art.  226,  227,  228"  zastąpić  wyrazami:"art. 226 - 228",b) w załączniku Nr 1, nad tabelą, dopisać wyrazy: "w złotych",c) na stronie 10 projektu, w drugiej kolumnie tabeli, po wyrazie: "pkt." wykreślić kropkę.Uwagi Komisji została przyjęte w formie autopoprawki.
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W związku z brakiem głosów dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIV/498/13 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2029.

Pkt 7 e)
ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  w  budżecie 
miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 - projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20)Sekretarz Komisji Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu.a)  w załączniku do  uchwały,  w tabeli,  w drugiej  kolumnie,  w dziesiątym wierszu,  wyraz: "Miasta" napisać z małej litery.Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XLIV/499/13  w sprawie  ustalenia  wykazu 
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Pkt 7 f)
zatwierdzenia  planu  potrzeb  w  zakresie  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych
w Gminie Miasto Zgierz na rok 2014 - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. Bączak.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22)Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23)Sekretarz Komisji Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu.a) w § 1 projektu uchwały po wyrazie „załącznik” dopisać „Nr 1”,b) w projekcie uchwały dodać nowy § 2 o treści „Przyjmuje się szczegółowy opis zadań dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na poszczególnych stanowiskach stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały” (paragrafy od 2-4 otrzymają nową numerację tj. 3-5),c) w nowym § 4 projektu uchwały wyrazy „ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza” zastąpić wyrazem „podjęcia”.
d) w załączniku nr 1 w punkcie 25 poprawić nazwę na „Straż Miejska w Zgierzu”, Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIV/500/13 w sprawie zatwierdzenia planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz 
na rok 2014.

Pkt 7 g)
zmiany uchwały Nr XLII/464/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na 
lata 2013-2015 - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. Bączak.Sekretarz Komisji Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIV/501/13  w  sprawie   zmiany  uchwały
Nr  XLII/464/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  29  października  2013  r.  w sprawie 
przyjęcia  Miejskiego  Programu  Wspierania  Rodziny  dla  miasta  Zgierza  na  lata 
2013-2015.

Pkt 7 h)
opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Zgierz - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. Staniszewski.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ nie wydała opinii.Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIV/502/13  w  sprawie  opracowania
i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Zgierz.

Pkt 7 i)
wyborów  Rady  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu -  projekt  uchwały  omówiłw imieniu Komisji Statutowo-Prawnej Rady Miasta Zgierza M. HILIŃSKI oraz Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIV/503/13  w  sprawie  wyborów  Rady 
Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu.

Pkt 7 j)
wstąpienia  w  skład  Rady  Osiedla  Podleśna  w  Zgierzu -  projekt  uchwały  omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIV/504/13 w sprawie  wstąpienia w skład 
Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

Pkt 7 k)
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r. - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Sekretarz Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:a) w załączniku Nr 1, w wierszu dot. miesiąca maja, w rubryce: "Temat posiedzenia" , wyraz: "Miasta" napisać z małej litery,b) w załączniku Nr 2,  w wierszu dot.  miesiąca kwietniu,  w rubryce:  "Temat posiedzenia", przed wyrazami: "ul. Rembowskiego", wyraz: "na" zastąpić wyrazem: "przy",c)  w załączniku Nr  6,   w wierszu dot.  miesiąca  czerwca,  w rubryce:  "Temat  posiedzenia" wyraz: "2014" zastąpić wyrazem "2013",d)  w załączniku Nr  7,  w wierszu dot.  miesiąca  stycznia,  w rubryce:  "Temat  posiedzenia",w drugim temacie, wyraz: "Miasta" napisać małą literą.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIV/505/13 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  na  Jego  ręce  wpłynęło  pismo  – zrzeczenie się mandatu radnego przez pana Mirosława Gajdę  (załącznik nr 25). W związkuz powyższym, Przewodniczący RMZ stwierdził,  że Rada ma trzy miesiące od dnia złożenia oświadczenia na podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Przewodniczący zwraca się do Rady z zapytaniem w tej sprawie.Wiceprzewodniczący  RMZ  M.  FORFECKI  mówi,  że  jeśli  taka  jest  wola  radnego,  to  należy przygotować projekt uchwały i poddać go pod obrady.
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Radny T. KUPIS zaproponował, aby rozpatrzenie sprawy przełożyć na kolejną sesję RMZ.W  wyniku  krótkiej  dyskusji,  radni  ustalili,  iż  w trakcie  procedowania  sesji  przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały, który następnie zostanie wprowadzony pod obrady Rady. 
Pkt 8

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiPrzewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  pomiędzy sesjami:
5 grudnia - uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz,
11 grudnia - przewodniczył Konwentowi Przewodniczącego RMZ przed XLIV sesją RMZ,
15 grudnia- brał udział w Zgierskich Spotkaniach Wigilijnych,
17 grudnia - uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Związku Nauczycielstwa Polskiego,
18 grudnia  -  uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z przedstawicielami zgierskiej oświaty, w Gimnazjum Nr 2.Przewodniczący RMZ poinformował także o pismach, które wpłynęły na Jego ręce:

● pismo Prezydenta dot. wniosków do projektu budżetu na rok 2014,
● wnioski Komisji Budżetu i Finansów RMZ do projektu budżetu na rok 2014,
● opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie emisji obligacji,
● pismo  mieszkańców  ulicy  Żytniej  dot.  realizacji  inwestycji  zapisanej  w  roku  2014w budżecie miasta Zgierza,
● pismo WodKan w Zgierzu odnoszące się do wystąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. Łaszczewskiego w sprawie określania stawek za wodę i ścieki,
● opinia prawna w temacie - czy Komisja Rewizyjna RMZ jest władna do rozpatrywania wystąpienia pana A. Łaszczewskiego w sprawie określania stawek za wodę i ścieki,
● Pismo  Posła  na  Sesjm  C.  Olejniczaka  informujące  o  złożonej  interpelacji  poselskiejw sprawie podniesienia subwencji oświatowej,
● pismo  członka  Rady  Osiedla  Proboszczewice-Lućmierz  w  Zgierzu  P.  Czekalskiegow sprawie zrzeczenia się diety na rzecz Rady Osiedla,
● pismo Producentów i  Dziennikarzy Radiowych w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. "Zachowaj trzeźwy umysł" i informacja o nagrodzonych osobach,
● pismo Organizacji Narodowy Zgierz w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda,
● pismo  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  RMZ  dot.  wniosku  Klubu Sportowego "Włókniarz",
● pismo  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  sprawie  kontroliw Odlewni Żeliwa i Staliwa Zgierz, przeprowadzonej na wniosek KGKiM RMZ.Z-ca  Prezydenta  Miasta  Zgierza  P.  STANISZEWSKI  poinformował  o  konieczności wprowadzenia na kolejnej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego dla terenu  położonego  w  Zgierzu  ograniczonego  ulicami  Księdza  Rembowskiego,ul.  G.  Narutowicza,  ul.  1  Maja  i  ul.  Długą.  Prezydent  uprzedził,  że  7-dniowe  terminy dostarczenia radnym projektu nie zostaną zachowane z uwagi na fakt, że do 10 stycznia 2014 r.  jest  możliwość  zgłaszania  uwag  do  projektu  zmiany  planu,  a  najbliższa  sesja  RMZ planowana jest na dzień 16 stycznia 2014 r.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 9
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjamiSprawozdanie  Prezydenta  Miasta  Zgierza  z  działalności  w  okresie  pomiędzy  14  listopada 2013 r. a 8 grudnia 2013 r. stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Radny  T.  KUPIS  zapytał  o  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Zgierza  Nr  276/VI/2013,Nr 277/VI/2013 oraz Nr 287/VI/2013. Poprosił o przybliżenie tematu.Prezydent  I.  WIECZOREK  wyjaśniła,  że  Zarządzenie  Nr  287/VI/2013  dot.  inwentaryzacjiw Szkole podstawowej Nr 12 przeprowadzonej na wniosek Urzędu Marszałkowskiego. Co do reszty zarządzeń, Prezydent poprosiła o chwilę czasu na dostarczenie treści zarządzeń.Radny T. KUPIS zapytał o wyniki kontroli w SP Nr 12.Prezydent I.  WIECZOREK wyjaśniła,  że w momencie,  kiedy merytoryczny Wydział otrzyma dokumentację, informacja zostanie przekazana radnemu.Radny T. KUPIS poprosił o udzielenie odpowiedzi pisemnej w późniejszym terminie na zadane przez niego pytania dotyczące zarządzeń.Radny  A.  MIĘSOK  powiedział  że  w  dniu  3  grudnia  Prezydent  odbywała  rozmowy  m.  in.z  inwestorem  oraz  inspektorem  NIK  -  kim  jest  inwestor  i  czego  dotyczyło  spotkaniez inspektorem NIK-u.Prezydent  I.  WIECZOREK  wyjaśniła,  że  inwestorem,  z  którym  w  dniu  3  grudnia  odbyła spotkanie była firma LEGS prowadząca przędzalnię. Zakład jest przenoszony z Aleksandrowa, firma planuje także jego rozbudowę i utworzenie nowych miejsc pracy. Co do inspektora NIK-u -  prowadził  on  kontrolę  w UMZ  i  zapewne  rozmowa dotyczyła  bieżących wyjaśnień  na potrzeby tejże kontroli - wytłumaczyła.. W związku z brakiem kolejnych  głosów w dyskusji, Rada Miasta Zgierza przyjęła dokumentw głosowaniu: za – 11, przeciw – 1, wstrzym. - 2.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego pkt porządku obrad.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI, w związku z przygotowaniem i dostarczeniem przez Biuro  Rady  Miasta  Zgierza  projektu  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego, odczytał  treść  projektu,  a  następnie  poddał  pod  głosowanie  wprowadzenie  projektu  do porządku obrad XLIV sesji RMZ.W głosowaniu: za - 7, Przewodniczący RMZ poinformował, iż projekt uchwały nie uzyskał bezwzględnej większości, w związku z tym, nie został wprowadzony do porządku obrad. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

19



Pkt 10
Zapytania i wolne wnioskiRadny  Z.  ZAPART,  jako  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  zaproponował  wniosek. Przybliżył  w pierwszej  kolejności  temat.  W piśmie z dnia 22 marca br.  powiatowy Lekarz Weterynarii powiadomił UMZ o wydaniu wobec Fundacji Medor w Zgierzu decyzji dot. zakazu prowadzenia działalności nadzorowanej w postaci schroniska dla zwierząt. W związku z tym ww. podmiot został skreślony z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. W miesiącach wrześniu i  październiku Miasto  podejmowało kilkakrotnie  próby odebrania zwierząt z Fundacji Medor, jednak bez powodzenia. Prezes Fundacji odmówiła wydania psów, którym miała zapewnić opiekę na podstawie umów zawartych wcześniej z Miastem. Komisja Rewizyjna RMZ badała sprawę - ciągłe finansowanie Fundacji bez bezzasadne i bezprawne. Na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  RMZ  padł  wniosek  do  Przewodniczącego  RMZo  przekazanie  materiałów  dotyczących  Fundacji  Medor  do  Prokuratury  Rejonowej  wrazz zawiadomieniem o możliwości  popełnienia przestępstwa.  W między czasie,  taki  wniosek został złożony do Prokuratury Rejonowej przez Prezydenta Miasta Zgierza. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji ustalono, że ponawianie zawiadomienia jest bezcelowe. Nie mniej jednak, Komisja  wnosi  o  upoważnienie  Przewodniczącego  Rady Miasta  Zgierza  J.  Komorowskiegow  temacie  współdziałania  z  Prezydentem  Miasta  Zgierza  w  związku  z  powiadomieniem Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Elżbietę Andrzejewską, na szkodę Gminy Miasto Zgierz,  przestępstwa  z  art.  284  Kodeksu  karnego.  Tym  samym  Rada  Miasta  Zgierza upoważniłaby  Przewodniczącego  RMZ  do  udostępnienia  materiałów  w  tej  sprawie odpowiednim organom, bez powielania wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta Zgierza. Radny Z. ZAPART zaproponował przyjęcie przedmiotowego upoważnienia do protokołu sesji RMZ, bez konieczności podejmowania stosownej uchwały.Radny M.  HILIŃSKI  powiedział,  że  na  ostatnim posiedzeniu  Komisji  Spraw Obywatelskich RMZ, Prezes E. Andrzejewska podtrzymała swoje stanowisko twierdząc, że nie odda psów, które znajdują się w Fundacji Medor. Mówiła, że nie są to zwierzęta, ani Pani Prezydent, ani Urzędu, tylko mieszkańców Zgierza. Tym powinny zająć się odpowiednie służby – dodał.W  związku  z  brakiem  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod  głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza. W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek został podjęty.Radny  T.  KUPIS  złożył  na  ręce  Kierownika  MUK-u  podziękowania  za  korzystne  zmianyw funkcjonowaniu linii nr 4. Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI  prosio  odpowiedź  w  sprawie  zdemontowanej  kładki  pomiędzy  ul.  Piaskowice  i  Parkiem Przemysłowym.Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że kładka została zlikwidowana ze względu na zagrożenie,  które powodowała.  Na ten moment badamy stan faktyczny i  prawny – kładka łączyła  część  działki  miejskiej  z  inną  działką,  obok  której  znajduje  się  teren  prywatny  – zachodzi  wątpliwość,  czy  możliwe  będzie  zorganizowanie  przejścia  komunikacyjnego.W chwili obecnej teren jest zabezpieczony.Radny M. HILIŃSKI poruszył kwestię przedłużenia linii 3A na Osiedle 650-lecia. 
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Z-ca Prezydenta B.  BĄCZAK powiedział,  że ta sprawa jest  rozpatrywana. Mamy nadzieję  –że od początku przyszłego roku zmiana zostanie wprowadzona – dodał. Przewodniczącemu M. Wolskiemu w kwestii przystanków tejże linii wyjaśnił, że nie wszystkie z nich należą do Miasta.  Czekamy na  zgodę na  przejęcie  przystanków do eksploatacji  –  kiedy to  nastąpi  – będziemy działać, by wyglądały one tak, jak przystanki miejskie.Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI zaproponował, aby linia 3A przejeżdżała przez ul. Hożą. Ta linia jest jedyną, która łączy Osiedle Piaskowicez centrum miasta. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  złożył  wszystkim życzenia  z  okazji  nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku - dużo spokoju, radości i ciepła rodzinnego.
Pkt 11

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