Protokół Nr XLV/14
z XLV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 16 stycznia 2014 r.
pod
przewodnictwem
Przewodniczącego
Rady
Miasta
Zgierza
JAROSŁAWA
KOMOROWSKIEGO oraz Wiceprzewodniczącego RMZ GRZEGORZA MACIŃSKIEGO.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza i trwała od godz. 10.00 – 17.45.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 22
- 22
- 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga
pn. Na tropie historii Zgierza,
b) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga,
c) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. „Rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu”,
d) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
f) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji
zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego,
g) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na
uchwały podjęte na XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza w dniu
22 października 2013 r.,
h) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na
uchwałę Nr XXIV/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,
i) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
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j) zmiany uchwały Nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014.
9. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2013 r.
10.Informacja nt. podjętych działań co do składowisk na terenie dawnych ZPB „Boruta”
w Zgierzu i wysypiska „za Bzurą”.
11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13.Zapytania i wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XLV sesję Rady Miasta
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, władze miasta, naczelników i pracowników Urzędu,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media i mieszkańców.
Pkt 2
Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w imieniu Rady Miasta Zgierza, z okazji nadania panu
Tomaszowi Miśkiewiczowi Tytułu Honorowego Zgierski Dawca Krwi, wspólnie z Prezydent
I. WIECZOREK wręczył odznakę, dyplom oraz symboliczną czerwoną różę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wraz z Prezydent I. WIECZOREK oraz Zastępcami
Prezydenta B. BĄCZAKIEM oraz P. STANISZEWSKIM, a także Prezydium Rady podziękowali
panu Mirosławowi Gajdzie za wspólne pełnienie misji samorządowej. Pan M. Gajda otrzymał
symboliczne upominki oraz kwiaty.
W imieniu Klubu Radnych PiS, podziękowania panu M. Gajdzie, złożyli Wiceprzewodniczący
RMZ M. FORFECKI oraz radny M. PILARSKI.
Pan M. GAJDA podziękował wszystkim za owocną współpracę i złożył najlepsze życzenia na
kolejne miesiące pracy na rzecz miasta i mieszkańców Zgierza.
Pkt 3
Uwagi do porządku obrad
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
a) w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza" zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul.
Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą – w pkt 8
ppkt k),
b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego,
ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą – w pkt 8 ppkt l),
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c) w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy
utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz utrzymania dróg, dróg wewnętrznych,
parkingów, placów, chodników i alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta
Zgierza – w pkt 8 ppkt m),
d) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz wraz z autopoprawką z dnia
16 stycznia 2014 r. - w pkt 8 ppkt n),
e) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Gim Nr 2)– w pkt 8 ppkt o),
f) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (MP Nr 15) – pkt 8 ppkt p),
g) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SP Nr 12) – pkt 8 ppkt r),
h) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (MP Nr 2) – pkt 8 ppkt s),
i) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SP Nr 4) – pkt 8 ppkt t),
j) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SP Nr 1) – pkt 8 ppkt u).
Radny A. MIESOK wyraził opinię, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego to
bardzo ważna uchwała i nie powinna być wprowadzana do porządku obrad "ad hock", bez
opinii komisji, bez dyskusji.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI przypomniał, że na poprzedniej sesji uprzedzał,
że 7-dniowe terminy złożenia projektu nie zostaną zachowane ze względu na procedurę dot.
zmiany planu zagospodarowania. Ostateczny termin składania uwag do projektu minął
10 stycznia br. (załącznik nr 2). Ponadto, zwróciłem się do Przewodniczących merytorycznych
komisji o przeanalizowanie projektu na planowanych posiedzeniach - była więc możliwość
omówienia dokumentu - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem innych głosów w dyskusji poddał
pod głosowanie wprowadzenie kolejnych projektów uchwał:
a) w głosowaniu: za - 14, przeciw – 0, wstrzym. - 3, projekt został wprowadzony,
b) w głosowaniu: za - 14, przeciw – 0, wstrzym. - 3, projekt został wprowadzony,
c) w głosowaniu: za - 15, przeciw – 3, wstrzym. - 1, projekt został wprowadzony,
d) w głosowaniu: za - 14, przeciw – 0, wstrzym. - 5, projekt został wprowadzony,
e) w głosowaniu: za - 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony,
f) w głosowaniu: za - 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony,
g) w głosowaniu: za - 17, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony,
h) w głosowaniu: za - 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony,
i) w głosowaniu: za - 17, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony,
i) w głosowaniu: za - 17, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że w trakcie przerwy, która zostanie
ogłoszona przed procedowaniem pkt 8, przygotowany zostanie nowy porządek obrad
z uwzględnieniem wszystkich zmian.
Radny A. MIĘSOK w związku z licznymi zmianami, zgłosił uwagi do sposobu przygotowania
sesji.
Przewodniczący RMZ wyjaśnia, że projektodawca ma możliwość zgłaszania projektów po
ustaleniu porządku obrad. Sesja została zwołana w prawidłowym trybie, zarzuty są
bezpodstawne. Termin sesji jest dodatkowo nietypowy – dodał.
Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji
W związku z brakiem uwag do projektu protokołu Nr XLIV z XLIV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 19 grudnia 2013 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał go pod głosowanie:
W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Protokół Nr XLIV/13 został przyjęty.
Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny A. MIĘSOK zgłosił interpelacje w sprawach działań związanych z likwidacją ITZ – jakie
były koszty likwidacji, ile osób zostało zwolnionych, co uczyniono z majątkiem redakcji
(załącznik nr 3); warunków zabudowy dla inwestycji przy zbiegu ulic Piątkowskiej i Armii
Krajowej, tzw. myjni samochodowej (załącznik nr 4); informacji nt. zwrotu dofinansowania 80
000 zł na salę koncertowo-widowiskową przy SP Nr 12 (załącznik nr 5).
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła interpelacje w sprawach: decyzji wydanej przez Inspektora
Nadzoru w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu w SP Nr 1 – jakie kroki zostały
podjęte (załącznik nr 6); zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. czynienia oszczędności
w oświacie (załącznik nr 7); wysokości kwot przeznaczonych od początku kadencji na
remonty w placówkach oświatowych (załącznik nr 8); wysokości kwot przeznaczonych od
początku kadencji na remonty w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu
(załącznik nr 9). W imieniu radnej K. KUPIS-WOJCIECHOWSKIEJ, radna złożyła interpelację
w sprawie podania zestawienia imprez i kwot przeznaczonych w latach 2011, 2012 i 2013 na
imprezy w mieście (załącznik nr 10). Następnie, w imieniu Klubu Radnych PO zgłosiła
interpelację w sprawie inwestycji przy ul. Piątkowskiej - dostępu działki do drogi publicznej
(załącznik nr 11).
Radny Z. SOBCZAK złożył interpelację w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego
(załącznik nr 12).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelację w sprawach: przygotowania i wdrożenia programu
odpracowania długów komunalnych przez dłużników (załącznik nr 13); działalności świetlic
środowiskowych i planowanego otwarcia klubu dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym w budynku łaźni miejskiej (załącznik nr 14); budowy kanalizacji sanitarno deszczowej w ulicy Ozorkowskiej (załącznik nr 15); informacji na temat porozumienia
4

z MPGK Sp. z o. o. na prace związane z infrastrukturą drogową w zakresie robót remontowych
i porządkowych (załącznik nr 16); miejsc ustawienia pojemników na odzież używaną
(załącznik nr 17); skonsultowania z policją miejsc przeznaczonych na nowe przejścia dla
pieszych oraz progi zwalniające (załącznik nr 18); przeanalizowania możliwości złagodzenia
obciążenia mieszkańców tzw. podatkiem od pomieszczeń gospodarczych (załącznik nr 19);
zorganizowania sesji Rady Miasta Zgierza wspólnie z Radą Powiatu Zgierskiego, w sprawie
inwestycji i kierunków działania na rzecz mieszkańców (załącznik nr 20); przedstawienia
wykazu prac zlecanych Spółce WodKan w Zgierzu (załącznik nr 21); podania podstawy
prawnej dla decyzji w sprawie budowy galerii handlowej (załącznik nr 22).
Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelacje w sprawie działań podjętych przez Prezydenta Miasta
Zgierza w kwestii powołania biuletynu informacyjnego w miejsce zlikwidowanego
Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego (załącznik nr 23).
Radny M. PILARSKI, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła oraz Klubu Radnych PiS, złożył
gratulacje i wręczył radnej A. Grzelak- Makowczyńskiej upominek z okazji narodzin syna.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI również pogratulował radnej, składając życzenia
wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.
Radny K. WĘŻYK złożył interpelację w sprawach utworzenia miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych przy Placu Targowym oraz Miejskiej Przychodni Nr 3 w Zgierzu;
zamontowania słupków zabezpieczających przed Miejskim Przedszkolu Nr 7; oznakowania
ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Tuwima i ul. Staffa; informacji w temacie
zagospodarowania terenu znajdującego się za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
w Zgierzu; zamontowania oświetlenia ulicznego na ulicach: Owsianej, Sienkiewicza oraz
Wiosny Ludów (załącznik nr 24).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI wnioskował o wykonanie
przeglądu i uzupełnienie oznakowania ulic tj. zamontowanie tabliczek na terenie osiedla.
Zapytał także, kto jest odpowiedzialny za remont ulicy Aleksandrowskiej (przy ul. Gołębiej) stan nawierzchni nie został bowiem odnowiony. M. WOLSKI mówił również o linii 3A poprosił o rozważenie możliwości przejazdu autobusu przez Osiedle Piaskowice, zaznaczył
także, że informacja o zmianie rozkładu jazdy powinna ukazać się odpowiednio wcześniej.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA poruszyła problem, który zaistniał
w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu (załącznik nr 25). Każda przychodnia
rejonowa miała swój stacjonarny numer telefonu - zauważyła Pani W. PARTYCKA. Od grudnia,
wprowadzona została zmiana. Dostępny jest tylko jeden numer centralny. Pacjent po
połączeniu z rejestracją, musi podać informację, z którą placówką chce się połączyć.
Zlikwidowane zostały podcentrale - mówiła. Aby skontaktować się z konkretnym gabinetem
lub lekarzem, udostępniane są numery telefonów komórkowych. Mieszkańcy, z tego tytułu,
narażeni są na dodatkowe opłaty. Zapytała, dlaczego "zepsuto coś, co dobrze funkcjonowało
przez kilka lat" oraz, czy i jakie oszczędności zostały dzięki temu uzyskane?
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Krzywie-Chełmy B. RUMIŃSKA zapyta o termin przesunięcia
wiat przystankowych znajdujących się przy ul. Długiej.
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Pkt 6
Zapytania mieszkańców
Mieszkaniec S. JANISZEWSKI na wstępie powiedział, że po raz pierwszy nie został zaproszony
do Urzędu Stanu Cywilnego na spotkanie wigilijne z mieszkańcami. Zapytał Panią Prezydent,
czy brak zaproszenia był spowodowany odmową objęcia stanowiska Jej doradcy, czy także
z tym, że nie da się "spacyfikować" w swoich poglądach? Czy tylko ja jestem na tej liście - pytał
- czy jeszcze kilka innych osób? Następnie Pan S. JANISZEWSKI skierował do
Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego pytanie dotyczące nieumieszczenia w planie pracy
Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r., dwóch tematów dotyczących przygotowania
Programu Ochrony Środowiska (załącznik nr 26). Zapytał także, kto z radnych, zna treść
Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013 - 2016
przygotowany przez Firmę ATMO-EX? Nikt nie zna... - nie mam pretensji do radnych, tylko do
władzy wykonawczej - mówił. "Dlaczego Konwent Przewodniczącego nie zaaprobował tego?
Dlaczego nie ma permanentnej informacji na temat tak ważnego dokumentu? Podkreślam, tak
ważnego dokumentu, który będziecie Państwo uchwalali za cztery miesiące?".
Pan S. JANISZEWSKI podkreślił, że Rada Miasta będzie historycznie odpowiadać za
uchwalenie tego dokumentu. Przypomniał, że w pierwszej kolejności powinien zostać
uchwalony Program Ochrony Środowiska, a dopiero później miana Studium uwarunkowań.
Konstytucja RP mówi: "władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom". Ostatni Program został uchwalony
w czerwcu 2004 roku, a jak wynika z ustawy, dokument powinien być aktualizowany co
cztery lata z perspektywą na kilka kolejnych - przekonywał. Zapytał radnego J. Sokoła,
dlaczego w trakcie Jego kadencji, jako Prezydenta Miasta Zgierza, nie przedstawił i nie
przygotował nowego dokumentu? Czy Państwo wiecie o tym, że gmina ma obowiązek
zapewnić odpowiedni udział społeczeństwa w przygotowaniu takiego dokumentu - pytał.
Program został złożony do UMZ w sierpniu ubiegłego roku. Koło Miejskie PSL złożyło uwagi
do projektu Programu w dniu 1 października 2013 r. Zgodnie z przepisami ustawy, te uwagi
powinny być podane do publicznej wiadomości. Czy zostały one zamieszczone? Nie - mówił te materiały są w szufladzie Pani Prezydent. Następnie dodał, że jak wynika z jednej
z odpowiedzi Pani Prezydent na pytania zadawane przez Miejskie Koło PSL, projekt Programu
Ochrony Środowiska został już 2 września 2013 r. przesłany do zaopiniowania stosownym
instytucjom, mimo, iż termin zgłaszania uwag został wyznaczony do końca października.
To absurd - mówił. Powiedział, że "nie wytrzymuje już presji czasu niekompetencji tej władzy
wykonawczej" - Program powinien już być dawno przygotowany i przedstawiony radnym nie zrobiono nic. Radni mają uchwalić w kwietniu dokument, którego nie znają - kto na tym
ma zyskać - pytał. Nic nie jest w próżni - kontynuował - w tym czasie wydano wiele decyzji,
m. in. dla przedsięwzięcia pn. budowa zakladu utylizacji odpadów energetycznych przy
wykorzystaniu wody w stanie nadkrytycznym, czy instalacji dla unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne dla firmu Sanator-Bis. Na jakiej podstawie
Prezydent Miasta zwalniała te firmy, występujące o decyzję, z konieczności sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko?
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zwrócił uwagę, że wszystkie te kwestie Pan
S. Janiszewski może przedyskutować z Panią Prezydent na gruncie Miejskiego Koła PSL.
Mieszkaniec A. FURMANIAK zwrócił się do władz miasta o pomoc w organizacji koncertu dla
chorego na raka mózgu siostrzeńca.
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Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że wspólnie z Panią Sekretarz zajmie się tą sprawą.
Mieszkaniec M. KOLENDA zadał szereg pytań dotyczących gospodarki odpadami
komunalnymi prowadzonej w mieście; prac rewitalizacyjnych prowadzonych w Parku
Miejskim; realizacji projektu unijnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych raz
rewitalizacji III i IV kwartału placu Jana Kilińskiego (załącznik nr 27).
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu J. WLAŹLIŃSKA zwróciła się do Prezydenta
Miasta i Rady Miasta Zgierza z prośbą o wsparcie idei budowy młodzieżowego domu kultury
wraz z dużą salą widowiskową (załącznik nr 28).
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zadała pytania dot. planów zagospodarowania “terenów Grabka”.
Mówiła także o konieczności oświetlenia terenu Boruty. Zwróciła uwagę, że wiele mówi się
o braku terenów inwestycyjnych w mieście, a przy tym, niewykorzystane pozostają
nieruchomości po byłych zakładach Boruty.
Pkt 7
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych A. KACPRZYCKI odpowiadał na pytania
dot. komunikacji. MUK na bieżąco kontroluje jakość świadczonych przez MPK usług –
sprawdzany jest czas przejazdu tramwaju, a o wyjaśnienia w sprawie ewentualnych uchybień
zwracamy się do ZDiT-u – wyjaśnił. Odnośnie linii 3A – od półtora miesiąca staramy się
o przejęcie przystanków – wtedy będzie możliwość dokonania stosownych zmian. Taka sama
sytuacja dot. wiat przystankowych na ul. Długiej. Przestawienie jednej wiaty to koszt ok.
50 000 zł. Zwracaliśmy się niejednokrotnie do GDDKiA o cofnięcie wiat na właściwe miejsca –
zauważył. W kwestii wydłużenia trasy linii 3A – powstała ona głównie z myślą
o pracownikach dojeżdżających do pracy do Strykowa i Aleksandrowa.
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, że wiele osób
zwraca sie do niego z wątpliwościami i pytaniami: jakie bilety należy skasować jeśli jedzie się
do Łodzi lub do Ozorkowa. Czy konieczne jest zakupienie biletu aglomeracyjnego?
Radna E. KRZEWINA wyjaśniła, że na terenie Zgierza i innych odcinków na trasie linii 46, obok
biletów aglomeracyjnych - obowiązują, normalne i ulgowe łódzkie bilety czasowe. To są dwie
różne i równie dopuszczalne możliwości.
Pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie – powiedział Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z koniecznością odbycia posiedzeń komisji
(KBiF, KOKSiR, KSO oraz KSt-Pr RMZ), ogłosił przerwę w obradach sesji.
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Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 8 a)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga
pn. Na tropie historii Zgierza – projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w tytule oraz § 1, wyrazy: "Na tropie historii Zgierza" wziąć w cudzysłów.
Uwaga Komisji została przyjęta 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 - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/506/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga pn. Na tropie historii
Zgierza.
Pkt 8 b)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga –
projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
Komisja proponuje w § 1, w wyrazie: "spłecznie" dodać literę: "o", a wyrazy: "Przedsiębiorczy
i społecznie odpowiedzialni" wziąć w cudzysłów.
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 - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/507/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga.

8

Pkt 8 c)
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. „Rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu” –
projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 36)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę:
Komisja proponuje w § 5 wyrazy: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza"
zastąpić wyrazami: "podjęcia" .
Uwaga Komisji została przyjęta 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/508/14 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja
zieleni w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu”.
Pkt 8 d)
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 38)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w podstawie prawnej oraz § 1 wyrazy: "(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, z 2012 r.
poz. 1544 i poz. 1548)" zastąpić wyrazami: "(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544
i poz. 1548, z 2013 r. poz. 509),
b) w podstawie prawnej oraz § 1 po wyrazach: "M. P." wykreślić wyrazy: "z 2013 r.".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/509/14 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
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Pkt 8 e)
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40)
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną ( załącznik nr 41)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w podstawie prawnej oraz § 1 wyrazy: "(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, z 2012 r. poz.
1544 i poz. 1548)" zastąpić wyrazami: "(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i poz.
1548, z 2013 r. poz. 509),
b) w podstawie prawnej oraz § 1 po wyrazach: "M. P." wykreślić wyrazy: "z 2013 r.".
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. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/510/14 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Pkt 8 f)
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji
zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego – projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43)
Przewodniczący 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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/511/14 w sprawie przyjęcia przez Gminę
Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu
zbiorowego transportu publicznego.
Pkt 8 g)
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwały
podjęte na XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 22 października 2013 r.
– projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 1 wyrazy: "panią Beate Świątczak" zastąpić wyrazami: "pani Beaty Świątczak",
b) w § 2 po wyrazach: Upoważnia się" dodać wyrazy: "Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza
oraz".
Komisja proponuje następujące zmiany w załączniku do projektu uchwały:
a) w podstawie prawnej, wyraz: "prawo" napisać wielką literą,
b) w całej odpowiedzi, zwroty grzecznościowe: "Pan" i Pani" napisać małą literą,
c) w podstawie prawnej oraz siódmym akapicie uzasadnienia do odpowiedzi na skargę,
wyrazy: "Nadzwyczajnej Sesji" napisać małą literą,
d) w podstawie prawnej, w literze c), wyraz: "Zgierz" zastąpić wyrazem: "Zgierza",
e) w podstawie prawnej, w literze f), wyraz: "gminy" napisać wielką literą,
f) w podstawie prawnej, w literze h), pomiędzy wyrazami: "Gminy" i "Zgierz" dodać wyrazy:
"Miasto", a wyraz: "Działania" zastąpić wyrazem: "Działanie",
g) w trzecim akapicie uzasadnienia do odpowiedzi na skargę, w ostatnim zdaniu, po wyrazie:
"konkretny" usunąć kropkę,
h) w ósmym akapicie uzasadnienia do odpowiedzi na skargę, wyraz: "Nadzwyczajna" napisać
z małej litery, a wyraz: "nr" napisać wielką 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 - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/512/14 w sprawie przekazania
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwały podjęte na XLI
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 22 października 2013 r.
Pkt 8 h)
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę
Nr XXIV/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 RMZ
J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w podstawie prawnej oraz w trzecim akapicie pierwszego rozdziału, wyraz: "prawo"
napisać wielką literą,
b) w ostatnim wierszu czwartego akapitu pierwszego rozdziału, po wyrazach: "tak zasadnie"
dodać wyraz: "wskazał",
c) w piątym akapicie pierwszego rozdziału wyrazy: "SamGmU" zastąpić wyrazami: "ustawy
o samorządzie gminnym",
d) w czwartym rozdziale, w punkcie pierwszym, czwartym, ósmym, wyraz: "Gminy" napisać
małą literą,
e) w czwartym rozdziale, w punkcie drugim i szóstym, po wyrazie: "pkt" wykreślić kropkę,
f) w czwartym rozdziale, w punkcie szóstym i siódmym, wyraz: "Rozporządzenia" napisać
małą literą,
g) w czwartym rozdziale, na końcu akapitu trzeciego postawić kropkę,
h) w czwartym rozdziale, w punkcie dwunastym, przed wyrazem: "pkt" wykreślić kropkę,
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i) w czwartym rozdziale, w punkcie czternastym, wyraz: "Wojewody" napisać małą literą,
j) w piątym rozdziale, w drugim akapicie, wyraz: "Uchwały" napisać mała 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/513/14 w sprawie przekazania
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę
Nr XXIV/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.
Pkt 8 i)
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

–

projekt

uchwały

przedstawił

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w drugim wierszu podstawy prawnej, wyrazy: "ust. 3" zastąpić wyrazem:
"ust. 2a".
Uwaga Komisji została przyjęta 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 - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/514/14 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.
Pkt 8 j)
zmiany uchwały Nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014 – projekt uchwały wraz
z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 44)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
Komisja proponuje w drugim wierszu podstawy prawnej, wyrazy: "art. 211, 212, art. 214, 215,
art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237" zastąpić wyrazami: " art. 211 - 212, art. 214 - 215,
art. 217, art. 222, art. 235 - 237".
Komisja zwraca także uwagę na konieczność doprecyzowania, w których miejscach uchwały
(paragraf, załącznik, itd.) dokonuje się proponowanych zmian;
oraz do autopoprawki:
a) w załączniku, w kolumnie trzeciej, 26 wierszu (Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 6050)
po wyrazie: "deszczowej" dodać literę: "w",
b) w załączniku, w kolumnie trzeciej, w 26 i 32 wierszu (Dział 900, Rozdział 90015, paragraf
6050) wpisać pełne nazwy ulic: Rembowskiego, Pogonowskiego, Ossowskiego.
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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 - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/515/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Zgierza na rok 2014.
Pkt 8 k)
stwierdzenia braku naruszenia ustaleń "Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza" zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego:
ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą –
projekt uchwały przedstawiał Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 45)
Przewodniczący 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 XLV/516/14 w sprawie stwierdzenia braku
naruszenia ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zgierza,, zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana
Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą.
Pkt 8 l)
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego,
ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą – projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 46)
Przewodniczący 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 - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/517/14 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela
Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą.
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Pkt 8 m)
powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy
utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz utrzymania dróg, dróg wewnętrznych,
parkingów, placów, chodników i alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta
Miasta Zgierza – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 48)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje, aby w § 4 wyrazy: "od dnia" zastąpić wyrazami: "z dniem".
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej RMZ zgłosiła wniosek do Rady Miasta Zgierza (załącznik nr 49), aby
w paragrafie 2, na końcu dodać wyrazy: po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii KGKiM
RMZ oraz KBiF RMZ.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI odrzucił wniosek Komisji. Dotychczasowa uchwała z 2006
pozwala organowi wykonawczemu na realizację zadań w tym zakresie, czyli ustalenia
cennika, a w tym przypadku określenia zasad i wysokości finansowania, usług powierzanych
spółce miejskiej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał o konsekwencje wprowadzenia proponowanej
przez Komisję zmiany.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że konieczność uzyskania opinii komisji
wydłużyłaby znacznie termin podpisania umowy ze Spółką. Z punktu widzenia Miasta oraz
MPGK, nie jest to korzystne – dodał.
Radny A. MIĘSOK odnośnie uzupełniania ubytków w jezdniach kruszywem kamiennym,
zapytał kto będzie nabywał ten materiał i kto będzie kontrolował jego jakość?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że to Miasto rozpisuje postępowanie
przetargowe i dostarcza ten materiał.
Prezydent I. WIECZOREK podziękowała za troskę, ale poprosiła także o niewyciąganie
pochopnych wniosków.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała o zapis dotyczący monitorowania i oczyszczania
ulic – czy Spółka ma takie możliwości i które ulice brane są pod uwagę?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że oczyszczane będą ulice należące do Miasta lub
pozostające w dyspozycji Prezydenta (na mocy np. porozumień międzygminnych). Do tej pory
Spółka realizowała już takie zlecenia jak utrzymanie zieleni, itp.
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Radny T. KUPIS zauważył, że już w ubiegłym roku sygnalizował, iż zasadnym jest powierzenie
spółce miejskiej zadań własnych miasta. Dlaczego do tej pory było inaczej?
Prezydent I. WIECZOREK podkreśliła, że spółka nie jest zakładem budżetowym. Bazujemy
zawsze na opiniach prawnych – mówiła. Aktualna – pozwala nam na podjęcie takich działań.
W ubiegłych latach, kiedy zasadą było ogłaszanie przetargów – Spółka także mogła złożyć
swoja ofertę – dodała.
Radny M. PILARSKI wyraził wątpliwość co do formy zapisu paragrafu pierwszego. Czy zapis
dot. powierzania zadań należących do zadań własnych miasta, jest wystarczająco jasny?
Szczegółowe warunki określać będzie umowa – wyjaśnił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zaproponowała wprowadzenie poprawki, poprzez
dodanie literki „w” w pierwszym paragrafie projektu przed wyrazami „zarządzie”.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI przyjął poprawkę jako autopoprawkę do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał o wniosku Komisji Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ. W związku z brakiem głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie wniosku.
W głosowaniu: za – 11, przeciw – 6, wstrzym. - 1, wniosek został podjęty – zmiana do projektu
uchwały została wprowadzona.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 2, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/518/14 w sprawie powierzenia
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu
obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania
zieleni, porządku i czystości oraz utrzymania dróg, dróg wewnętrznych, parkingów,
placów, chodników i alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta
Zgierza.
Pkt 8 n)
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz – projekt uchwały przedstawił
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50)
Komisja gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 51)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej po wyrazie: "pkt" wykreślić kropkę,
b) w podstawie prawnej, wyrazy: "Rady Miasta Zgierza" zastąpić wyrazami: "Rada Miasta
Zgierza" i pogrubić,
15

c) w § 4 wyrazy: "Traci moc" zastąpić wyrazami: "Tracą moc",
d) w § 4 w pkt 1 i 2 wyrazy: "Uchwała " napisać małą literą,
e) w § 4 pkt 2 po wyrazach: "Nr XXXIV/369/13" dodać wyrazy: "Rady Miasta Zgierza",
f) w § 4 w pkt 2 po wyrazach: "Województwa Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2013 r.",
g) w § 6 wyrazy: "z dniem 1 marca 2014 r." zastąpić wyrazami: "od 1 dnia miesiąca
następującego po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS zauważył, że już pół roku temu Klub PO wnioskował o zmniejszenie stawki.
Jest to dobry kierunek działań – dodał.
Radna B. PALMOWSKA powiedziała, że obniżając stawkę za odpady nieselekcjonowane, nie
motywujemy mieszkańców do selektywnej zbiórki. Czym jest spowodowana taka decyzja?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że zaproponowane stawki są wynikiem
przeprowadzenia analizy kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. System
musi się samofinansować, Miasto nie może na tym zarabiać – dodał.
Radny A. FRACH odniósł się do ubiegło-miesięcznych wypowiedzi Wiceprzewodniczącego
RMZ G. Macińskiego, który wskazywał na mankamenty systemu, takie jak brak pojemników
na selektywną zbiórkę. Czy sytuacja ta ulegnie zmianie? - zapytał.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że podjęte zostały działania kontrolne poprzez
merytoryczny Wydział, Straż Miejską i MPGM w tym zakresie. Jestem daleki od karania –
chcemy ludziom pokazać, że selektywna zbiórka nie jest trudna.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA odnośnie analizy kosztów, powiedziała, że radni powinni
dostać jasną i czytelną informację m.in. o wysokości wpływów z opłat, złożonych decyzji, itd.
Tego mi brakuje – dodała - może powinniśmy jeszcze poczekać.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że przedstawiła projekt, w którym daje możliwość
opłacania usługi – odbierania odpadów - w wysokości 6 zł i 11 zł. Chcemy z podobną ofertą,
jak dla zabudowy jednorodzinnej, wyjść do mieszkańców osiedli wielorodzinnych – Miasto
kupi pojemniki na selektywną zbiórkę – proszę o podjęcie uchwały.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że od początku roku pojawiło się już wiele
podwyżek (energia, gaz, akcyza, itp.) Dlaczego nie mielibyśmy obniżyć stawki za odbiór
śmieci? - pytał. Głosujmy imiennie – zaproponował.
Radny S. SKUPIŃSKI wyraził opinię, że obniżenie stawki dla zbierających odpady selektywnie,
to motywacja do dalszego działania. Moim zdaniem jednak, nie należy obniżać stawki za
śmieci niesegregowane – dodał.
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że temat ten trzeba dokładnie przedyskutować. Zgłaszałem
propozycję reaktywowania zespołu ds. gospodarki odpadami i ułożenia rozwiązań
umożliwiających i motywujących do segregacji śmieci – nadal wiele osób nie płaci za odbiór
odpadów, a część w ogóle nie składa deklaracji. Stawka za segregowanie odpadów powinna
być o wiele niższa od stawki za nieselekcjonowanie – dodał.
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, że nie jest
pewien, na jaki poziom stawek możemy sobie pozwolić. Prawie ¼ mieszkańców nie płaci –
mówił. Dodatkowo, "zginęło" prawie od 3 do 4 tys. mieszkańców Zgierza – są zameldowani,
a nie ma ich w złożonych deklaracjach. Segregowanie odpadów w blokach to mit – prawie
20 tys. mieszkańców uiszcza niższe opłaty, a w rzeczywistości nie prowadzi segregacji. Należy
preferować podmioty segregujące śmieci, ale zróbmy to wtedy, kiedy będzie pewność, że ta
segregacja jest możliwa – przekonywał. Kluczem do obniżenia kosztów gospodarki odpadami
będzie wybudowanie spalarni odpadów komunalnych, o których na poprzedniej sesji mówił
radny Z. Zapart – dodał Pan H. URBANOWSKI.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK zauważył, że „nie można wszystkich
wrzucać w jeden worek”. Coraz więcej mieszkańców bloków segreguje śmieci i wynosi
odpady do wysepek ekologicznych. Podstawowa sprawa: należy nakłaniać do segregacji –
przekonywał. Z drugiej strony, na wysepkach pojawiają się dodatkowe odpady, i są to
prawdopodobnie śmieci podrzucane przez osoby nieobjęte systemem – mówił.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że w poprzednim miesiącu byliśmy przeciwni – okazało
się, że stawkę można obniżyć. Następnie zapytała, czy firma RS II zgłaszała problemy,
że odpady nie są segregowane w miejscu gdzie powinny być?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że Firma RS II w ostatnim czasie skierowała do
Miasta stosowne pismo dot. zabudowy wielorodzinnej. W pierwszych miesiącach daliśmy
mieszkańcom czas na wdrożenie się w nowy system. Teraz już, podejmowane są stosowne
kroki, bowiem problem mieszania śmieci, odbija się także finansowo na firmie.
Radna B. ŚWIATCZAK zauważyła, że w Jej miejscu zamieszkania, część osób zadeklarowała
selekcję, a część pozostała przy odpadach mieszanych. W związku z tym, przy bloku są
zarówno pojemniki na segregowane śmieci i mieszane - firma przyjeżdża i zabiera odpady.
Nie widzę problemu i nie wiem o co ta cała dyskusja – mówiła - należy obniżyć mieszkańcom
stawki i położyć nacisk na edukację ekologiczną.
Prezydent I. WIECZOREK wtrąciła, że gdyby stawka była tak niska od samego początku,
prawdopodobnie, teraz nie byłoby możliwości jej obniżenia.
Radna E. KRZEWINA zwróciła uwagę na potrzebę prowadzenia kampanii na rzecz edukacji
ekologicznej i wskazania wszystkim mieszkańcom korzyści wynikających z segregowania
odpadów.
Radny M. PILARSKI zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy stawką za odpady segregowane
i niesegregowane – wzrasta – jest to więc motywujące do podjęcia decyzji o selektywnej
zbiórce.
Mieszkaniec M. KOLENDA zauważył, że należy zwrócić mieszkańcom uwagę, że ta stawka
będzie obowiązywała tylko do końca bieżącego roku. Po nowym roku koniecznością stanie się
rozpisanie nowego przetargu. Odnośnie samej segregacji – ja nie segreguję śmieci, nie dlatego,
że nie jestem świadomy problemu – nie robię tego, bo nie jestem w stanie zrobić tego
uczciwie (oddzielnie przeterminowane leki czy odpady niebezpieczne) – zauważył. Segregację
można prowadzić w trzech pojemnikach – to by w zupełności wystarczyło.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wycofał wniosek o przeprowadzenie głosowania
imiennego.
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 - 0, wstrzym. - 5,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/519/14 w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 8 o)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Gimnazjum Nr 2) – projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 53)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 54)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/520/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 8 p)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Miejskie Przedszkole Nr 15) –
projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 56)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. projektu uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/521/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 8 r)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Szkoła Podstawowa Nr 12) – projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 57)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 58)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/522/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 8 s)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Miejskie Przedszkole Nr 2) – projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 59)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 60)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/523/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Pkt 8 t)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Szkoła Podstawowa Nr 4) – projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 61)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 62)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje postawić spację w miejscu określającym datę podjęcia uchwały,
tj. pomiędzy wyrazami: "dnia" i "16".
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/524/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 8 u)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Szkoła Podstawowa Nr 1) – projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 63)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 64)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLV/525/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 9
Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2013 r.
Materiał pisemny - sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza stanowią załączniki
od nr 65 do nr 72.
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W związku z brakiem uwag, Przewodniczący poddał pod głosownie - blokiem, przyjęcie
sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2013 r.
W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdania.
Pkt 10
Informacja nt. podjętych działań co do składowisk na terenie
dawnych ZPB „Boruta” w Zgierzu i wysypiska „za Bzurą”
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 73 do protokołu.
Radny A. MIĘSOK poprosił o podanie krótkiej informacji w temacie. Odpowiedzi udzielił Z-ca
Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Czy na Eko-Borutę są jeszcze wywożone odpady? - zapytał S. SKUPIŃSKI.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że jesteśmy w trakcie pozyskiwania informacji
w tym zakresie - prokuratura i policja prowadzi kontrolę.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ dodała, że niejednokrotnie widziała samochody wwożące odpady
na teren wysypiska.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do
następnego punktu porządku obrad.
Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację nt. działalności pomiędzy
sesjami (załącznik nr 74).
Pkt 12
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 9 grudnia do 31 stycznia 2013 r.
stanowi załącznik nr 75 do protokołu.
Radna B. ŚWIĄTCZAK odnosząc się do treści sprawozdania, zauważyła, że zapisy dot.
odbytych w trakcie dnia w pracy rozmów są niepotrzebne.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że rozważy tą kwestię.
Radny M. PILARSKI wtrącił, że uwagi do sprawozdań prezydenta pojawiają się nie od dziś,
dyskusja na ten temat trwa od kilku lat. Trzeba doprecyzować jakie informacje powinny
znaleźć się w tym dokumencie - dodał.
W związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
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W głosowaniu: za -9, przeciw-0, wstrzym.-1, sprawozdanie zostało przyjęte. Przewodniczący
RMZ stwierdził na sali kworum.
Pkt 13
Wolne wnioski
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN poparł głos pani W. Partyckiej w sprawie powrotu do
używania telefonów stacjonarnych w Przychodniach Rejonowych.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI wracając do tematu linii nr
3A, zauważył, że mieszkańcy Osiedla Piaskowice są połączeni tą linią – jako jedyną –
z centrum miasta.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że linia 3A została utworzona w celu skomunikowania
i ułatwienia dojazdu do pracy mieszkańcom miast - Zgierz, Aleksandrów – Stryków. Tą linią
nie obsłużymy tego Osiedla, ale należy zastanowić się, aby którąś z już istniejących, „puścić”
przez Piaskowice – wyjaśnił. Spotkajmy się poza sesją i porozmawiajmy - zaproponował
zwracając się do Pana M. Wolskiego.
Radna E. KRZEWINA zwróciła uwagę na konieczność uprzątnięcia torowiska linii 46.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że Miasto zwróciło się do właściciela
torowiska z prośbą o wysprzątanie tego terenu.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK wyraził zdanie, iż zasadnym byłaby wymiana wykładziny
w pokojach urzędu Miasta Zgierza.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ mówiła o potrzebie skomunikowania Osiedla Piaskowice
z pozostałą częścią miasta.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do następnego pkt porządku
obrad.
Pkt 14
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XLV sesji Rady Miasta Zgierza.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Jarosław Komorowski

Grzegorz Maciński
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Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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