Protokół Nr XLVI/14
z XLVI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 lutego 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
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Wręczenie nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza pani Justynie Mospinek-Kluz.
Rozstrzygnięcie konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom – II edycja.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia Zbigniewa Linkowskiego w skład Rady Miasta Zgierza,
b) zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,
c) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
d) utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny,
e) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków,
f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Bo tenis jest na topie!”
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,
g) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Uczę się jeździć na łyżwach
z MOSiR-em” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź,
h) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy
Miasto Zgierz na 2014 rok,
i) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu,
j) zapewnienia w 2014 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja
Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
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k) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2014 roku, jako zadania publicznego
o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
l) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach
stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz
Piątkowskiej 83h i 83t na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna,
m) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu,
n) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
o) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań
własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego,
p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
q) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
r) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Innowacyjna szkoła kluczem do
sukcesu” finansowanego ze środków Programu Erasmus +.
10. Możliwości prawne i faktyczny stan korzystania z gruntów gminnych przez Wspólnoty
Mieszkaniowe.
11. Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta
Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienie wniosków tego Zespołu.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XLVI 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 wyrazy współczucia pracownikowi UMZ pani A. Nowosiad z powodu
śmierci męża oraz Pani M. Tomczak Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 6 z powodu
śmierci męża.
W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" przypadającego na
dzień 1 marca Przewodniczący RMZ J. Komorowski powiedział:
„Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych' to polskie święto państwowe obchodzone
corocznie 1 marca, poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych" - żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia
3 lutego 2011 roku Święto to jest wyrazem hołdu dla żołnierzy konspiracji za świadectwo
męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny. Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych" to także wyraz
hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz
idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata, a w perspektywie,
postawa ich w znaczący sposób przyczyniła się do odzyskania wolności i niepodległości.”
Radni uczcili to wydarzenie chwilą ciszy.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w dalszej kolejności złożył wyrazy współczucia
rodzinom poległych na Ukrainie.
Rada Miasta Zgierza chwilą ciszy oddała hołd poległym.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał następnie list gratulacyjny dla odchodzącego
na emeryturę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu P. Nejmana. Na ręce
nowego Komendanta KPP w Zgierzu Pani I. Lewandowskiej złożył kwiaty i życzenia
pomyślności w związku z objęciem funkcji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wspólnie z przedstawicielami władzy wykonawczej
oraz Klubu Radnych PiS złożył podziękowania odchodzącej z Urzędu Miasta Zgierza pani
M. Tałajko Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji UMZ za
zaangażowanie i pracę na rzecz miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował także, że na Jego ręce wpłynęło pismo
od Pani Prezydent I. Wieczorek (załącznik nr 2). Pani Prezydent nie będzie na dzisiejszej sesji
w związku z uczestnictwem w konferencji gospodarczej w Warszawie - wyjaśnił.
Pkt 2
Wręczenie nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza pani Justynie Mospinek-Kluz
O osiągnięciach Justyny Mospinek-Kluz, zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Piątka" w Zgierzu, uzyskanych w 2013 r. oraz wybranych wcześniejszych, mówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI:
"Pani Justyna Mospinek-Kluz w 2013 r. zdobyła złoty medal indywidualnie i tytuł
Mistrzyni Polski w łucznictwie kobiet, ustanawiając przy tym nowy rekord Polski w wieloboju
(poprzedni rekord Polski też należał do niej!). Posiada klasę mistrzowską i jest członkinią
kadry narodowej.
Od kilku lat czołowa zawodniczka rankingów europejskich i światowych.
Dwukrotnie uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich (w Atenach w 2004 r. i w Pekinie
w 2008 r.). Podobnym wynikiem legitymują się jedynie zgierscy hokeiści: Stanisław Olczyk
i Jan Stopczyk.
Zdobyła brązowy medal na Letniej Uniwersjadzie w Belgradzie w 2009 r.
(w konkurencji mikst), złoty medal i tytuł drużynowej Mistrzyni Europy w 2008 r. W tym
samym roku zwyciężyła w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata.
Jest wielokrotną rekordzistką i medalistką Mistrzostw Polski – indywidualnie
i drużynowo.
Nagrodę sportową Rady Miasta Zgierza otrzymuje już po raz siódmy. Jest też
wielokrotną stypendystką sportową Rady Miasta Zgierza.
Od początku kariery sportowej pozostaje wierna jednemu klubowi i naszemu
Miastu."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Zastępcy Prezydenta B. BĄCZAK
i P. STANISZEWSKI wręczyli Pani Justynie Mospinek-Kluz dyplom, kwiaty oraz nagrodę
pieniężną.
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Pkt 3
Rozstrzygnięcie konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom – II edycja
O konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom opowiedziała Pani Alina ŁĘCKA-ANDRZEJEWSKA
z Uniwersytetu III Wieku. Spośród 28 zgłoszeń, Komisja wybrała 7, które rekomendowała do
przyznania certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Są to:
● Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zgierzu,
● Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu,
● Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica,
● Szkoła Pływania Swim Speed w Zgierzu,
● BioActiv Zdrowie i Uroda w Zgierzu,
● Księgarnia Słowosfera,
● Starówka-Cafe.
Pozostali, zgłoszeni do wyróżnienia, zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi:
Filia Nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Filia Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej, Filia Nr 6 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna, MOSiR, Kawiarnia „Szarlotka-Cafe”, Fabryka Urody w Zgierzu, MOK w Zgierzu, Klub
Fitness FIT-7, FRU FITNESS, Sklep GRAPPA, Biedermeier Bistro, McDonalds, Zakład Fryzjerski
„Nie Zadzieraj z Fryzjerem”, Zakład Fryzjerski „Barwy Natury”, Restauracja „Route One”,
TV Centrum.
Nagrody i certyfikaty uhonorowanym wręczyli Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
P. STANISZEWSKI oraz B. BĄCZAK.
Pkt 4
Uwagi do porządku obrad
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż na Jego ręce wpłynęło pismo Pani
Prezydent informujące o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 3).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zaproponował w miejsce wycofanego projektu uchwały
wprowadzenie nowego projektu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Zgierz.
W głosowaniu: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały został wprowadzony.
Następnie Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI, w związku z chorobą i nieobecnością
Przewodniczącej Zespołu ds. monitorowania Strategii pani Justyny Przywojskiej,
zaproponował przeniesienie pkt 11 na następną sesję RMZ.
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona, punkt 11
został zdjęty z prządku obrad (materiał stanowi załącznik nr 5).
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż w związku z powyższym, w trakcie
sesji zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy na I półrocze
2014 r. Następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planu
zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu. Projektodawcą jest radny A. Mięsok dodał.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że projekt uchwały został przygotowany w związku
z informacją dotyczącą planowanego zniesienia Wydziału Pracy, powziętą od Prezesa Sądu
Rejonowego w Zgierzu p. Jolanty Łakomskiej-Grzelak. Wniosek w tej sprawie został już
pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Pani Prezes wystąpiła
o zgodę do Ministerstwa Sprawiedliwości. Radny wyjaśnił, że do Wydziału Pracy wpływa
rocznie ok. 350 spraw pracowniczych z terenu całego Powiatu Zgierskiego. Przekazanie
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy Sądom Rejonowym w Pabianicach i w Kutnie,
wpłynie negatywnie na dostęp obywateli do sądu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że jeśli Rada podejmie ww. uchwałę,
stanowisko zostanie przekazane wszystkim samorządom z terenu Powiatu Zgierskiego
z prośbą o wsparcie inicjatywy Rady Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za – 19, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały został wprowadzony.
Porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Wręczenie nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza pani Justynie Mospinek-Kluz.
Rozstrzygnięcie konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom – II edycja.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia Zbigniewa Linkowskiego w skład Rady Miasta Zgierza,
b) zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,
c) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
d) utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny,
e) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków,
f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Bo tenis jest na topie!”
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,
g) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Uczę się jeździć na łyżwach
z MOSiR-em” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź,
h) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy
Miasto Zgierz na 2014 rok,
i) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu,
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j) zapewnienia w 2014 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja
Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
k) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2014 roku, jako zadania publicznego
o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
l) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach
stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz
Piątkowskiej 83h i 83t na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna,
m) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu,
n) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
o) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań
własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego,
p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
q) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,
r) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Innowacyjna szkoła kluczem do
sukcesu” finansowanego ze środków Programu Erasmus +,
s) wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planu
zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu.
10. Możliwości prawne i faktyczny stan korzystania z gruntów gminnych przez Wspólnoty
Mieszkaniowe.
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 5
Przyjęcie protokołu z XLV sesji
W związku z brakiem uwag do projektu protokołu Nr XLV z XLV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 16 stycznia 2014 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod
głosowanie:
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Protokół Nr XLV/14 został przyjęty.
Pkt 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że tak jak wiele innych samorządów, tak
i Zgierz boryka się z problemami finansowymi i nieuregulowanymi należnościami. Zaciągamy
kredyty, emitujemy obligacje, a zobowiązania wobec Gminy Miasto Zgierz sięgają kwoty
ok. 20 mln zł - mówił. Na mocy stosownych przepisów, kilkadziesiąt samorządów w Polsce
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wyposażono w narzędzia pozwalające na windykację należności. Zgierz nie ma takiego
przywileju. Najbliższym nam miastem, które może prowadzić takie działania jest Łódź zauważył - i z tego co wiem, robi to skutecznie. W ubiegłej kadencji władze miasta
podejmowały starania, zwracając się do Ministerstwa Finansów o zmianę przepisów - niestety
bezskutecznie. Należy więc wrócić do tego tematu i przedsięwziąć stosowne kroki by Zgierz,
a także inne samorządy, takie uprawnienia posiadały. Apeluję do Pani Prezydent o podjęcie
działań w tym obszarze – powiedział – proszę o poruszenie tej kwestii na najbliższym
posiedzeniu Związku Miast Polskich. Wniosek w tej sprawie przedstawię w pkt 13 porządku
obrad - dodał Przewodniczący.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zwróciła uwagę, że wiaty przystankowe, wykonane
z przezroczystego szkła wyglądają mało estetycznie – konieczne po prostu jest ich umycie.
Poprosiła Kierownika MUK-u o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zgłosiła interpelację w sprawie udzielenia informacji, czy zgoda
Prezydenta Miasta Zgierza na korzystanie przez prywatnego inwestora (budującego myjnię
w Parku Miejskim) z istniejącego zjazdu do drogi publicznej, nie grozi utratą dofinansowania
ze środków unijnych (załącznik nr 6).
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że w związku z nieobecnością Pani Prezydent na sesji RMZ
swoje interpelacje złoży tylko w formie pisemnej (załączniki od 7 do 13).
Radny T. KUPIS złożył zapytanie dotyczące podziału środków finansowych w ramach
konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (załącznik nr
14). Radny złożył także interpelację w sprawie montażu wiaty na przystanku autobusowym
przy ul. Musierowicza (róg ulic Musierowicza i ul. Konopnickiej) (załącznik nr 15).
Radna B. PALMOWSKA odnośnie ulicy Witosa zapytała, czy teraz w standardzie utwardzania
ulic będzie wysypanie nawierzchni żwirem? Zapytała także o kanalizację w zachodniej części
Osiedla Proboszczewice - czy i kiedy będą wykonywane przyłącza?
Radny Z. ZAPART złożył interpelację w sprawie sporządzenia harmonogramu działań
dotyczących przyjęcia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla Zgierza oraz przyjęcia nowego Programu Ochrony Środowiska dla Zgierza
(załącznik nr 16).
Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelację w sprawie budowy parkingu przy cmentarzu na
ul. P. Skargi (załącznik nr 17). Radny powiedział także, że mieszkańcy ulicy Witosa w związku
z brakiem postępów prac budowlanych rozpoczęli akcję protestacyjną. Zauważył, że budowa
ulicy miała ruszyć na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku jak mówili m. in.
przedstawiciele Spółki Wodkan podczas spotkania z mieszkańcami. Na koniec 2013 roku
wykonanych zostało ok. 30 metrów nawierzchni - dodał. Proszę zwrócić uwagę jak teraz
wygląda ulica Witosa - mówił - dziury i jeszcze raz dziury, potem trochę kostki, która od
jesieni już się zapadła, później trochę asfaltu i dalej znowu dziury. W wywiadzie dla TV
Centrum Pani Prezydent mówiła, że prace są wstrzymywane nie tylko ze względu na
problemy w Starostwie, ale także ze względu na blokowanie emisji obligacji przez radnych. Ja
głosowałem za emisją oraz za budżetem na rok 2014 po to, by zaplanowane inwestycje
zostały zrealizowane - tłumaczył S. SKUPIŃSKI. W związku z tym, że dotychczas wykonane
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prace "pozostawiają wiele do życzenia" proszę o udzielenie odpowiedzi, kto był inwestorem
tej inwestycji - Spółka czy Miasto - kto dokonał wyboru wykonawcy, kto za to zapłaci i ile,
oraz jaki był zakres prac - zapytał radny. Czy w zakresie działalności "Wodkan-Zgierz"
znajduje się budowa dróg, czy może Miasto zwarło umowę ze Spółką w sprawie wspólnej
realizacji tej inwestycji? Kopię tego dokumentu proszę dostarczyć dla mnie do Biura Rady
albo przesłać na mój adres - zakończył S. SKUPIŃSKI.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI, w imieniu
mieszkańców, złożył wniosek o przeprowadzenie generalnych remontów mostów
znajdujących się na terenie Osiedla oraz o przywrócenie kładki dla pieszych na ulicy
Piaskowice (załącznik nr 18). Pan M. WOLSKI powiedział także, że Rada dokonała przeglądu
ulic pod kątem ich oznakowania. Następnie przedstawił wnioski w ww. sprawie dotyczące
kilkunastu ulic (załączniki od nr 19 do 36). Ponadto, Przewodniczący Zarządu zawnioskował o
wykonanie oświetlenia na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Skośnej (przystanek autobusowy).
Zapytał również o dalsze plany dotyczące Studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego – kiedy dokument będzie wyłożony do wglądu? Odnośnie decyzji podjętej
podczas ostatniego spotkania jednostek pomocniczych z Wydziałem Infrastruktury UMZ
dotyczącej opiniowania wykonywanych na terenie osiedla prac, robót budowlanych przez
przedstawicieli Rad Osiedli, zapytał, kiedy "to wejdzie w życie"?
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu E. FRANKOWSKA w imieniu
mieszkańców Osiedla, złożyła następujące wnioski: utwardzenie i wyrównanie ulic:
Wiewiórskiej, Prostej, Malinowej, Głogowej i Chopina; załatanie ubytków w jezdniach na
ul. Osiedlowej i Chopina oraz na ul. Chełmskiej; ustawienie większej ilości koszy na śmieci,
zwłaszcza na ul. Zagajnikowej (załącznik nr 37).
Radny M. SENCEREK poparł radnego T. Kupisa w sprawie postawienia wiaty przystankowej
na ul. Musierowicza. Następnie złożył interpelację dotyczącą przyczyn katastrofy budowlanej,
jaką było zawalenie się dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu
(załącznik nr 38).
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, kto wygrał przetarg na usługi komunikacyjne w mieście oraz
jaką ofertę cenową przedstawiła wybrana firma; jaka firma została wyłoniona
w postępowaniu przetargowym na dostarczanie kruszywa i piachu; czy został już
rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Ozorkowskiej
(od kolektora przy ul. Witosa do ul. Podmiejskiej); czy wiadomo już która firma będzie
wykonawcą inwestycji dalszej części budowy ul. Witosa?
Pkt 7
Zapytania mieszkańców
Mieszkaniec M. KOLENDA zadał szereg pytań skierowanych do Przewodniczącego RMZ oraz
Pani Prezydent dotyczących gospodarki odpadami, nieczynnego składowiska przy
ul. Szczawińskiej, rewitalizacji III i IV kwartału placu Jana Kilińskiego, utworzenia Klubu
Młodzieżowego (załącznik nr 39). Pan M. KOLENDA złożył także skargę na Prezydenta Miasta
Zgierza. Powiedział, że skarga dotyczy naruszenia prawa do ochrony danych osobowych
poprzez dostarczenie niezapieczętowanych decyzji dot. podatku od nieruchomości
nieupoważnionej do ich odbioru osobie (załącznik nr 40). Następnie zwrócił uwagę, że ww.
decyzje z datą 14 stycznia br. zostały doręczone 19 lutego br. Osoby prowadzące tam
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działalność, podatek od nieruchomości traktują jako koszt. W tym przypadku wysoki podatek
został już zapłacony za styczeń - nadpłata to ok. 5 000 zł. Kwotę tą można odzyskać dopiero
w deklaracji rocznej lub pisząc podania i przeksięgowując konkretne środki. "Chciałbym te
decyzje zostawić Panu Przewodniczącemu, aby przekazał je Prezydent Miasta Zgierza i prosić
o nowe decyzje z datą lutową, tak aby mogły być we właściwym czasie zaksięgowane" powiedział.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że mając na uwadze ustawę o ochronie
danych osobowych, nie może przyjąć takich dokumentów, na których widnieją dane osobowe
przedsiębiorców. Przewodniczący dodał także, że nie posiada stosownych uprawnień do
pośredniczenia i przekazywania korespondencji pomiędzy mieszkańcami, a Prezydentem
Miasta Zgierza.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy w ul. Śniechowskiego będzie wykonywana
kanalizacja, przebudowa sieci wodnej, czy ta ulica w końcu będzie remontowana? Zwróciła
uwagę, że należy podjąć działania i skontrolować składowiska odpadów prowadzonych przez
Spółkę Eko-Boruta w Zgierzu. Poprosiła o ustawienie wiaty na przystanku tramwajowym na
ul. Łódzkiej. Mówiła także o swoich negatywnych odczuciach dotyczących pierwszego
spotkania w ramach Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się do pana M. Kolendy o doprecyzowanie
przedmiotu złożonej przez niego skargi.
Skarga jest na działanie Prezydenta Miasta Zgierza, a takową rozpatruje Rada – wyjaśnił
M. KOLENDA.
Pkt 8
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że wszystkie odpowiedzi zostaną udzielone
w trybie statutowym. W kwestii ul. Witosa i ul. Ozorkowskiej, prowadzimy stosowne
postępowania przetargowe - wyjaśnił - otwarcie ofert złożonych w postępowaniu dot.
ul. Witosa nastąpi 5 marca br., a ul. Ozorkowskiej - 18 marca br. O głos w kwestii prac na
ul. Ozorkowskiej, Z-ca Prezydenta, poprosił przedstawiciela Spółki Wodkan - Zgierz.
Dyrektor ds. Organizacji i Marketingu, Prokurent w Spółce Wodkan - Zgierz R. GAJDA
potwierdził, że w marcu br. nastąpi otwarcie ofert. W imieniu Spółki powiedział: liczymy na
to, że po przeprowadzeniu procedury przetargowej, na przełomie wiosny - lata rozpoczną się
prace budowlane, a na przełomie lata i jesieni inwestycja zostanie oddana do użytku.
Wówczas będzie możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Zwrócił
uwagę, że prace będą prowadzone w bardzo trudnym terenie - wzdłuż dość wąskiego pasa
ul. Ozorkowskiej będącej drogą krajową nr 91, o dużym natężeniu ruchu samochodowego
i linią tramwajową. Stąd też nasz ostrożny optymizm - dodał Dyrektor M. GAJDA. Odnośnie
ciągu inwestycyjnego ulic Witosa - Ozorkowska - Przyrodnicza - są to trzy niezależne
postępowania inwestycyjne i administracyjne. Na czas kiedy odbywały się spotkania
z mieszkańcami ul. Witosa i przyległych - czyli wiosną ubiegłego roku, stan prawny był
następujący: na budowę ulicy Ozorkowskiej obowiązywało prawomocne pozwolenie wydane
przez Wojewodę Łódzkiego; nie było natomiast pozwolenia na budowę ul. Witosa, której
inwestorem jest Gmina Miasto Zgierz oraz na ul. Przyrodniczą, której inwestorem jest Spółka
Wodkan - Zgierz. Dokonując pewnych obliczeń, na gorąco, na jednym ze spotkań, opierałem
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się na przepisach prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego zakładając,
że Starosta Zgierski będzie działał zgodnie z prawem - wyjaśnił. Niestety Starosta w sposób
rażący naruszył prawo wydając odmowną decyzję na budowę ul. Witosa i Przyrodniczej.
To naruszenie prawa, w obu przypadkach, stwierdził Wojewoda Łódzki - w pierwszym
przypadku uchylając decyzję Starosty i samemu wydając pozwolenie na budowę ulicy Witosa;
w drugim przypadku uchylając decyzję odmowną na budowę ulicy Przyrodniczej, skierował
sprawę do ponownego rozpoznania - dopiero wówczas Starosta wydał decyzję zezwalającą na
realizację inwestycji. Od tego dokumentu odwołała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, co wpłynęło na wydłużenie postępowania, ale nie zmieniło jego rozstrzygnięcia.
Obie decyzje są już prawomocne - dodał. Realizacją budowy ulicy Witosa zajmuje się Gmina
Miasto Zgierz - i z tego co wiem, Pani Prezydent już odpowiadała radnemu na pytania
dotyczące tej inwestycji - zauważył pan R. GAJDA. W kwestii ul. Przyrodniczej, ta inwestycja
będzie związana z kanalizacją deszczową - na mocy porozumienia zawartego z GDDKiA
i Gminą Miasto Zgierz, wody opadowe będą włączane do kanału ciągnącego się wzdłuż ulicy
Przyrodniczej. Tego typu rozwiązanie możliwe jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował przerwę w obradach na wydanie opinii
przez poszczególne komisje.
Radny M. PILARSKI powiedział, że przerwę można ogłosić przed projektami, do których
komisje nie wydały opinii. Poza tym, kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie
uchwały w sprawie wstąpienia nowego radnego w skład RMZ.
W toku krótkiej dyskusji pomiędzy radnymi ustalono, iż przerwa obiadowa zostanie
ogłoszona ok. godz. 14.00.
Pkt 9 a)
wstąpienia Zbigniewa Linkowskiego w skład Rady Miasta Zgierza – projekt uchwały
przedstawiał Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Poinformował, iż w związku
z zrzeczeniem się mandatu przez radnego pana Mirosława Gajdę i podjęciu przez Radę Miasta
Zgierza uchwały Nr XVL/514/14 w tej sprawie, na mocy informacji uzyskanej z Krajowego
Biura Wyborczego w Łodzi (załącznik nr 41) kolejnym kandydatem, który uzyskał w danym
okręgu największą liczbę głosów jest pan Zbigniew Linkowski.
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. - 0, (przy stwierdzeniu kworum na sali)
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/526/14 w sprawie wstąpienia Zbigniewa
Linkowskiego w skład Rady Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż następstwem podjęcia uchwały jest
złożenie ślubowania przez radnego. W związku z powyższym, Przewodniczący RMZ odczytał
rotę ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców."
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Radny Z. LINKOWSKI odpowiedział słowami: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI pogratulował nowemu radnemu Rady Miasta Zgierza
oraz zaprosił do zajęcia miejsca za stołem dla radnych.
Pkt 9 b)
zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza – projekt uchwały przedstawiał
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w czwartym wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: "Łódzkiego" wykreślić
wyrazy: "z 2006 r.".
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 - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1, (przy stwierdzeniu kworum na sali)
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/527/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby
członków komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 9 c)
zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza – projekt uchwały
przedstawiał Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w czwartym wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: "Łódzkiego" wykreślić wyrazy:
"z 2006 r.",
b) aby § 2 pkt 2 otrzymał następujące brzmienie: "w składzie Komisji Inicjatyw Gospodarczych
skreśla się pkt 8;".
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 - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 3, (w obecności 14 radnych na sali)
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/528/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza.
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Pkt 9 d)
utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny – projekt
uchwały przedstawiał Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42)
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 43)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 44)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 1 wykreślić oznaczenie ustępu pierwszego oraz wyraz: "Miasta" zastąpić wyrazem:
"Miasto,
b) w § 2 wyraz: "Miasta" napisać małą literą,
c) w metryce załącznika do uchwały, wyraz: "Uchwały" napisać małą literą,
d) w załączniku do uchwały, w § 1 wyraz: "Stowarzyszeniem" wziąć w cudzysłów,
e) w załączniku do uchwały, w § 3 po wyrazach: "o samorządzie gminnym" dodać wyrazy:
"(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318)",
f) w załączniku do uchwały, w § 10 skreślić pkt 9.
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. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/529/14 w sprawie utworzenia
i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Pkt 9 e)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków – projekt
uchwały przedstawiał Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45)
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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/530/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo
Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków.
Pkt 9 f)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Bo tenis jest na topie!”
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – projekt
uchwały przedstawiał Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
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Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47)
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 48)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w tytule uchwały, w § 1 oraz § 2 pkt 1, po nazwie Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza dodać wyrazy: "w Warszawie".
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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/531/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do projektu pn. „Bo tenis jest na topie!” współfinansowanego przez
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie.
Pkt 9 g)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Uczę się jeździć na łyżwach
z MOSiR-em” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź – projekt uchwały
przedstawiał Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50)
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 51)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w tytule uchwały, w § 1 oraz § 2 pkt 1, po nazwie Fundacji Polska Miedź
dodać wyrazy: "w Lubinie".
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy projekt nie będzie się wiązał z powiększeniem lodowiska.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że powiększenie lodowiska nie jest możliwe,
chociażby z przyczyn technicznych. Projekt dotyczy nauki jazdy na łyżwach - dodał.
Radny K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, w jaki sposób będą wybierane dzieci do udziału
w projekcie.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że regulamin w tej sprawie będzie odrębnie
określony. Prawdopodobnie, pierwszeństwo będą miały dzieci, których udział
w dodatkowych zajęciach odpłatnych jest ograniczony, ze względu na możliwości finansowe
rodziny.
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ A. ŁUCZAK
dodała, że najprawdopodobniej, zwrócimy się do placówek oświatowych z prośbą
o wytypowanie tych dzieci.
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/532/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do projektu pn. „Uczę się jeździć na łyżwach z MOSiR-em”
współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź w Lubinie.
Pkt 9 h)
przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy
Miasto Zgierz na 2014 rok – projekt uchwały przedstawiał Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 53)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 54)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje, aby w załączniku do uchwały, dane dotyczące stanu bezrobocia podać za
dwanaście miesięcy 2013 roku.
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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/533/14 w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2014 rok.
Pkt 9 i)
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu – projekt uchwały przedstawiał Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 3, wierszu trzecim, po wyrazie: "Łódzkiego" dodać wyrazy: "z 2012 r.",
b) w załączniku do uchwały, w § 4 ustępy: 1, 1a, 2 oraz 3, zastąpić numeracją: 1, 2, 3 oraz 4.
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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/534/14 w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

14

Pkt 9 j)
zapewnienia w 2014 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja
Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – projekt uchwały przedstawiał Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 56)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 57)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
Radny A. MIĘSOK zapytał jaka jest wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu
i jaki jest udział Miasta?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że dane takie przedstawia tabela znajdująca się
w załączniku do projektu uchwały. Udział środków na realizację zadania pn. "Jestem potrzeby,
chce być potrzebny"to: EFS - 796 192,000 zł, Gmina Miasto Zgierz - 93 408,00 zł.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/535/14 w sprawie zapewnienia w 2014
roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być
potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji
Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”.
Pkt 9 k)
wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2014 roku, jako zadania publicznego o charakterze
powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu – projekt uchwały przedstawiał Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 58)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 59)
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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/536/14 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjady i Licealiady w 2014 roku, jako zadania publicznego o charakterze
powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.
15

Pkt 9 l)
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach
stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz
Piątkowskiej 83h i 83t na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna – projekt uchwały
przedstawiał Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 60)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 61)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, w którym miejscu znajdują się te nieruchomości?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zauważył że mapa jest załącznikiem do projektu. Dodał, że są to
tereny należące do byłej jednostki wojskowej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI powiedział, że po raz
kolejny zwalnia się PGE z obowiązku nabycia nieruchomości w drodze przetargu lub
przekazuje je nieodpłatnie i być może zasadnym byłoby, aby Miasto, w zamian za to, wymogło
odmalowanie, odnowienie podstacji znajdujących się na terenie Zgierza.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że w uchwale nie ma mowy o nieodpłatnym przekazaniu
działek, a tylko o zwolnieniu z obowiązku ich zbycia w drodze przetargu. Działki te nie mogą
być przeznaczone pod inny cel - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyraził opinię, że w sytuacji, w której Miasto "idzie na
rękę" PGE, można próbować uzyskać coś w zamian, podejmując chociażby negocjacje co do
treści umowy i wysokości odpłatności za oświetlenie uliczne na terenie miasta.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI dodał, iż zasadnym jest w tej
sytuacji domaganie się od PGE utrzymywania stacji transformatorowych w należytym
porządku i czystości.
W związku z brakiem kolejnych 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 XLVI/537/14 w sprawie zwolnienia
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zgierzu przy
ulicy Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi
dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz Piątkowskiej 83h i 83t na
rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna.
Pkt 9 m)
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu –
projekt uchwały przedstawiał Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
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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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/538/14 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu.
Pkt 9 n)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza – projekt uchwały przedstawiał Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w załączniku do uchwały, w trzecim akapicie, punkt pierwszy, wyrazy:
"w ilości 18 sztuk" zastąpić wyrazami: "w liczbie 18".
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. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/539/14 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu.
Pkt 9 o)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań
własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego - projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 20 lutego br. oraz
dwoma autopoprawkami z dnia 24 lutego br., omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Powiedział, że przedmiotowa uchwała dotyczy włączenia środków do budżetu z tytułu
podpisania umowy ze Starostwem Powiatowym na udzielenie pomocy finansowej miastu
Zgierz na utrzymanie linii autobusowej nr 3A, zwiększenie kwoty dotacji na MiejskoPowiatową Bibliotekę Publicznej w Zgierzu oraz zmian polegających na zwiększeniu,
zmniejszeniu - przesunięciach pomiędzy zadaniami po stronie wydatkowej, jak również
włączenia do budżetu wolnych środków z 2013 roku.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 62).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
Komisja proponuje w załączniku Nr 4 do uchwały, w tabeli, w Dziale 700 Rozdziale 70001
Paragrafie 6050 wyraz: "Miasta" napisać małą literą oraz w Dziale 900 Rozdziale 90001
Paragrafie 6050 wyraz: "Placu" napisać małą literą.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, z jakich niezrealizowanych zadań pochodzą
środki w wysokości 2 436 zł przeniesione do budżetu na ten rok?
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Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że są to wolne środki, które zostały wygenerowane
w wyniku oszczędności i zablokowania realizacji wydatków w 2013 roku.
Radny T. KUPIS zapytał, czy w ramach tej nadwyżki budżetowej znalazły się jakiekolwiek
kwoty z tzw. kapslowego? Czy zaplanowane w ramach tego funduszu zadania na 2013 rok
zostały w pełni zrealizowane?
Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to
pytanie. Nie analizowałem tak szczegółowo wykonania budżetu, taka informacja ukaże się
w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok - dodał.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA poprosiła o wymienienie tych oszczędności - chociaż
hasłowo.
Przykro mi, ale nie mam przy sobie tego zestawienia - powiedział Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI gdyby pani radna dała mi chwilę, to mogę dostarczyć - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, ile czasu potrzebuje Skarbnik na
przygotowanie dokumentów?
Ok. 10 - 15 minut - odpowiedział R. ZWIERZYŃSKI.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował przerwę w obradach i przy okazji
zwołanie posiedzeń komisji, które muszą jeszcze zaopiniować nowe projekty uchwał.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA powiedziała, że nie chce blokować procedowania. Dodała,
że poczeka te kilka minut na odpowiedź - to i tak nie zmieni mojej decyzji w głosowaniu.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
W wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 8, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych
w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.
Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI poinformował radnych, że procedowana uchwała dotyczyła m. in.
zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale środków
zewnętrznych. W tej uchwale zmieniającej przyznane zostały odpowiednie kwoty – mówił.
W tej sytuacji MOPS nie będzie mógł złożyć wniosku, ponieważ nie ma zabezpieczonych
środków w budżecie - dodał.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że Klub PO zwracał niejednokrotnie uwagę, że ważne
zmiany w budżecie nie powinny być komasowane w jednym projekcie. "My za pewnymi
rzeczami jesteśmy, a za pewnymi nie jesteśmy" - mówiła. Pani Prezydent nie przychyliła się
do naszych próśb, wobec powyższego powstała taka sytuacja - dodała.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego projektu uchwały. Zauważył,
że procedowanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 jest
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bezprzedmiotowe, wobec nie podjęcia przez Radę uchwały o zmianach w budżecie.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wycofał z porządku obrad projekt uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z koniecznością zaopiniowania przez
stosowne komisje RMZ projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad, ogłosił
przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady o przerwie.
Radny M. PILARSKI zgłosił wniosek o treści: "w związku z tym co się wydarzyło
i tymi okolicznościami, o których do końca nie byliśmy poinformowani w uzasadnieniu trzeba było się głęboko wczytać - i w związku z tym co się zadziało, że MOPS nie będzie miał
pieniędzy, chciałem złożyć wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania tuż przed przerwą
nad uchwałą dotyczącą przesunięć", tj. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta
Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze
porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.
W związku z brakiem uwag do wniosku radnego, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek został przyjęty.
W związku z powyższym, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na
rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego wraz z autopoprawkami.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/540/14 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań
wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu
terytorialnego.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany
budżetu i zmian w budżecie na rok 2014, poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w pkt
9 ppkt p) wycofanego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014 -2029 wraz z autopoprawką z dnia 24 lutego br.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
w pkt 9 ppkt t) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/485/13 Rady Miasta
Zgierza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na
I półrocze 2014 r.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.
19

Pkt 9 p)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 - projekt uchwały wraz
z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 63).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w dacie podjęcia uchwały po wyrazach: 27 lutego 2014 " dodać "r.",
b) we wskazanych miejscach usunąć lub dodać spację,
c) w § 1 w miejscu, w którym przywołuje się uchwałę z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającą
budżet miasta Zgierza, poprawnie wpisać numer podjętej uchwały,
d) w załączniku Nr 1 do uchwały, w tabeli na stronie 11, w nazwie określającej kolumnę
o liczbie porządkowej 14.1 wyraz: "pkt." zastąpić wyrazem: "poz.",
e) w załączniku Nr 3, w pierwszym akapicie, po wyrazie: "14 stycznia 2014" dodać: "r.",
uzupełnić spacje oraz w miejscach, w których wymienia się dokonane w załącznikach zmiany,
wyrazy: "Załączniku" napisać małą literą.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA ponownie zapytała o zwiększenie przychodów z tytułu
oszczędności poczynionych w roku 2013.
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI zaznaczył, że środki w budżecie nie są "trzymane" dla
każdego Działu, Rozdziału i Paragrafu oddzielnie - są one zgromadzone na jednym, wspólnym
koncie. Plan finansowy uwzględniający poszczególne przedsięwzięcia jest przygotowywany
w oparciu o uchwałę budżetową - dodał. Na dzień 31 grudnia 2013 r., w związku
z trudnościami finansowymi i wprowadzonymi oszczędnościami po stronie wydatkowej nie
zostały wykonane następujące zadania: spłata odsetek od kredytów i pożyczek - plan na
kwotę 2 550 000 zł, wykonanie - 1 912 000 zł; zdrowie - plan - 1 039 000 zł; wykonanie 992 000 zł; opieka społeczna - plan 25 693 000 zł, wykonanie - 24 672 000 zł. Założenie
budżetowe jeśli chodzi o wydatki nie zostały wykonane na poziomie blisko 13 mln zł,
a dochody na poziomie prawie 7 mln zł i wynika to m. in. z braku wpływu subwencji
oświatowej i udziału w podatku (plan 37 343 000 zł, wpłynęło niespełna 36 000 000 zł),
udziału od osób fizycznych (plan 2 000 000 zł, wykonanie 1 900 000 zł). Środków, które
zostały na rachunku, nie można odzwierciedlić w taki sposób, w jaki pytała Pani radna,
ponieważ środki nie są fizycznie przypisywane do poszczególnych zadań.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że od roku 2004, od kiedy zmieniała się ustawa o pomocy
społecznej, nie używa się już zwrotu "opieka społeczna" tylko "pomoc społeczna". Następnie
odnośnie załącznika nr 1 i kwoty 21 079, 61 zł zapisanej w budżecie jako pozycja "z tytułu
obligacji" - jakich obligacji? - zapytał radny.
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że obligacji bieżących, tegorocznych.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że Rada nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie emisji.
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że w uchwale budżetowej z 19 grudnia 2013 r. jest
mowa o emisji obligacji i o tym, że środki z niej pochodzące zostaną przeznaczone na spłatę
długu i na pokrycie deficytu. Na dzień dzisiejszy, przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany
budżetu, wynosił ok. 21 000 zł - dodał.
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Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, jak możliwe jest zadłużenie miasta, skoro dziś
Rada nie podjęła uchwały w sprawie emisji obligacji?
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że to nie ma znaczenia. Zapis dotyczy
przyjętego planu, podobnie jak planje się dochody (np. wpływy z tytułu subwencji, której
fizycznie jeszcze nie ma, czy z tytułu sprzedaży nieruchomości) - wyjaśnił.
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. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/541/14 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.
Pkt 9 q)
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 64)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 65)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (zał. nr 66)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 7 pkt 1, na końcu zdania dodać: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
z 2013 r. poz. 534)",
b) w § 7 pkt 2, na końcu zdania dodać: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
poz. 2554)",
c) w § 9 wyrazy: "z dniem 1 kwietnia 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.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/542/14 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasto Zgierz.
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Pkt 9 r)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Innowacyjna szkoła kluczem do
sukcesu” finansowanego ze środków Programu Erasmus + - projekt uchwały przedstawił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 67)
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 - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/543/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Innowacyjna szkoła kluczem do sukcesu”
finansowanego ze środków Programu Erasmus +.
Pkt 9 s)
wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planu zniesienia
Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił radny
A. MIĘSOK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w załączniku do uchwały, w drugim akapicie, wyrazy: "gmin: Miasto Zgierz,
Gmina Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Głowno i Ozorków" zastąpić wyrazami: "miast:
Głowno, Ozorków i Zgierza oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Stryków, Głowno, Ozorków,
Parzęczew i Zgierz".
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny Z. ZAPART zaproponował, aby w § 3 dodać kolejny punkt o treści: "Staroście
Zgierskiemu w Zgierzu".
Radny A. MIĘSOK powiedział, że nie widzi powodu, aby nie dodać kolejnego punktu. Mając
jednak na uwadze deklarację Przewodniczącego RMZ o przekazaniu niniejszej uchwały
ościennym miastom i gminom z terenu Powiatu Zgierskiego, należałoby wpisać wszystkich.
Radny Z. ZAPART wycofał swoją propozycję.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że po podpisaniu uchwały, osobiście dostarczy
ją w dniu 28 lutego br. wraz z pismem przewodnim na sesję Rady Powiatu Zgierskiego.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/544/14 w sprawie wyrażenia
negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planu zniesienia Wydziału
Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu.
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Pkt 9 t)
zmiany uchwały Nr XLIII/485/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r. - projekt
uchwały wraz z autopoprawką (w § 4 po wyrazach: "Rady Miasta" dodaje się wyraz:
"Zgierza") przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ w związku z autopoprawką, 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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVI/545/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/485/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.
Pkt 10
Możliwości prawne i faktyczny stan korzystania z gruntów gminnych
przez Wspólnoty Mieszkaniowe
Materiał stanowi załącznik nr 68 do protokołu.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 11
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie pomiędzy sesjami:
30 stycznia - brał udział w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Albertiana,
14 lutego - uczestniczył w podsumowaniu osiągnięć Banku Spółdzielczego w Urzędzie Stanu
Cywilnego,
15 lutego - brał udział w Koncercie Walentynkowym Kuby Michalskiego.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zgłosił wniosek o zwolnienie Przewodniczącego RMZ
z obowiązku odczytywania wszystkich pism, które wpłynęły na jego ręce w omawianym
okresie oraz o pozostawienie, dla zainteresowanych, ww. dokumentów do wglądu w Biurze
Rady Miasta Zgierza.
W głosowaniu: za - 16, przeciw - 1, wstrzym. - 1, wniosek został podjęty.
Pkt 12
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z nieobecnością Pani Prezydent,
zaproponował przeniesienie punktu na następną sesję RMZ.
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W głosowaniu: za - 16, przeciw - 3, wstrzym. - 0, wniosek został podjęty.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 69 do protokołu.
Pkt 13
Zapytania i wolne wnioski
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zwróciła się do Skarbnika odnosząc się do § 8 uchwały
zmieniającej budżet, z którego wynika, że deficyt wynosi 2.457.941,61 zł, z czego kwota
21 079, 61 zł, ma zostać pokryta z emisji obligacji - poprosiła o wskazanie numeru uchwały
podjętej przez Radę Miasta, z której wynika, że te obligacje zostaną wyemitowane w bieżącym
roku.
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że stosowny zapis znajduje się w uchwale
przyjmującej budżet na 2014 rok z 19 grudnia 2013 r.; podobny jest także w uchwale dot.
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to jednak tylko zapis, który określa plan założony do
realizacji. Celem przedłożenia uchwały, która miała dzisiaj zostać poddana pod procedowanie
Wysokiej Radzie, było tylko i wyłącznie uruchomienie procedury umożliwiającej
przygotowanie wszystkich dokumentów - dodał.
Kiedy te obligacje zostaną wyemitowane? - zapytała radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA.
Budżet jest planem finansowym na dany rok, od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku wyjaśnił Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI - to kiedy obligacje zostaną wyemitowane, zależy od tego
kiedy Rada podejmie stosowną uchwałę. Dopiero wtedy organ wykonawczy posiądzie
kompetencje do przeprowadzenia procedury i wyłonienia emitenta. Emisja jest konieczna do
zbilansowania budżetu, ponieważ miasto nie posiada budżetu nadwyżkowego - dodał.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała, dlaczego mówi się o deficycie w wysokości
2.457.941,61 zł, jeśli, jak wynika z autopoprawki, deficyt wzrósł do kwoty 2.541.709,93 zł
"i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych"?
Odpowiedź nie została udzielona.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI zapytał, czy będzie
możliwość podania sumy wydatków jaką Gmina Miasto Zgierz ponosi z tytułu uczestnictwa w
różnego rodzaju stowarzyszeniach i związkach oraz czy w podobny sposób jest możliwe
określenie korzyści jakie z tego faktu wynikają?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że jeśli chodzi o wysokość składek, to owszem, jest
możliwość dokładnego wyliczenia kwoty; natomiast w kwestii korzyści, to one nie zawsze są
wymierne finansowo - zauważył - może to być forma doradztwa czy współdziałania z innymi
członkami związków lub stowarzyszeń, w ważkich dla samorządów sprawach.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA w odniesieniu do wypowiedzi radnej A. GrzelakMakowczyńskiej i jednej z autopoprawek do uchwały w sprawie zmiany budżetu, zapytała, ile
środków wolnych z lat ubiegłych mamy w tej chwili, przed podjęciem uchwały zmieniającej
budżet?
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Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że wolne środki, w uchwale budżetowej, którą
podjęła Rada, zostały przeznaczone na następujące zadania: ul. Zawiszy - 910.767 zł,
ul. Struga - 47.687 zł, rewitalizacja - 1.335.000 zł, MOPS - 93.408 zł, przychodnia - 50.000 zł,
sieć metropolitarna - 83.768,32 zł. Łącznie - 2.520.630,32 zł. Oprócz tego w uchwale
pierwotnej budżetowej także wykazany był deficyt, który teraz ulega sumowaniu - dodał.
Radny A. FRACH zwrócił się do Przewodniczącego RMZ z uwagą, iż od pół roku Komisja
Rewizyjna RMZ czeka na odpowiedź na swój wniosek skierowany do Wodkan - Zgierz.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że nie ma kompetencji i uprawnień
w sprawie organizacji pracy Spółki. Następnie przypomniał, iż na początku sesji mówił
o konieczności podjęcia kroków w celu uzyskania możliwości egzekucji zadłużeń przez miasto
Zgierz. W tej sprawie odczytał wniosek. Po krótkiej dyskusji, przyjęto następującą treść:
Rada Miasta Zgierza zwraca się do Prezydenta Miasta Zgierza I. Wieczorek
z wnioskiem o podjęcie działań, aby Gmina Miasto Zgierz znalazła się w wykazie miast,
którym przyznano kompetencje organu egzekucyjnego, poprzez podjęcie rozmów
z innymi gminami i przedstawienie problematyki na forum Związku Miast Polskich,
by wspólne działania doprowadziły do zmiany przepisów w ww. obszarze.
Rada Miasta Zgierza przyjęła ww. wniosek w głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Radny A. MIĘSOK zapytał, kiedy Przewodniczący RMZ otrzymał pismo o nieobecności Pani
Prezydent na sesji?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że dokument wpłynął w dniu
wczorajszym.
Radny A. MIĘSOK zaproponował, aby, w przypadku, kiedy taka sytuacja się powtórzy,
po otwarciu obrad sesji Rady Miasta Zgierza, ogłoszona została przerwa do dnia, w którym
obecność Pani Prezydent na posiedzeniu będzie możliwa.
Radny T. KUPIS przyznał słuszność radnemu Mięsokowi, zauważył jednak, że radni to osoby
także pracujące zawodowo i nie zgodził się na przekładanie obrad sesji, której termin jest
ustalany z wyprzedzeniem. Nad nieobecnością Pani Prezydent na sesji można tylko ubolewać
- dodał - a fakt, że informacja o braku możliwości uczestnictwa w obradach, przedstawiona
zostala na dzień przed nimi, świadczyć może tylko o podejściu Prezydenta do radnych.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ powiedziała, że na poprzedniej sesji mówiła o ulicy Irysowej "chciałabym, aby Pan Skarbnik znalazł jakieś pieniądze na budowę tej części, ażeby poszedł
ruch pasażerski i była komunikacja dla mieszkańców jednostki pomocniczej Piaskowice".
"Proszę znaleźć, Panie Skarbniku, pieniądze na remont ulicy Łąkowej" - dodała.
Mieszkaniec M. KOLENDA powiedział, że w trakcie, kiedy zadawał pytania na początku sesji,
miał ze sobą laptopa i tylko problemy techniczne uniemożliwiły mu przedstawienie zdjęć
z tylko teoretycznie nieczynnego składowiska przy ul. Szczawińskiej. Poprosił także, aby
odpowiedź na zadane pytania została udzielona wcześniej, niż w ostatnim dniu kiedy upływa
termin, bowiem temat jest bardzo istotny.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że na sesji są przedstawiciele władzy
wykonawczej i jeśli jest problem, to z pewnością podjęte zostaną stosowne procedury.
Mieszkaniec M. KOLENDA dodał, że jeśli chodzi o odpady składowane przy ul. Szczawińskiej,
to - jak podkreślił - nie są to odpady o charakterze komunalnym (choć i takie tam się
znajdują), a raczej poremontowe. Zauważył, że jest to z pewnością miejsce, w którym można
umieścić tzw. frakcję podsitową - są to cząsteczki poniżej 10 mm (powstające po przesianiu
przez sito odpadów komunalnych), które bardzo dużo ważą i bardzo łatwo je składować
w dziurach ziemnych. Opłata marszałkowska za składowanie frakcji podsitowej jest
zdecydowanie niższa. Przed wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości, śmieciarki
wjeżdżały na teren składowiska przejeżdżając tylko obok sitni, nic nie przesiewając. Odpady
były klasyfikowane jako frakcja podsitowa i księgowane w inny sposób. Złożenie tony
odpadów komunalnych na składowisku, to koszt rzędu ok. 200 zł, a przy 20 000 tonach
produkowanych przez miasto Zgierz - proszę zobaczyć jaka to jest suma i jaka była kwota
przetargu - dodał. Prezydent Miasta Zgierza ma ogromną rolę, bo tylko on ma narzędzia
kontrolne w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami - zauważył.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 14
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XLVI sesji Rady Miasta Zgierza.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Jarosław Komorowski

Grzegorz Maciński

Protokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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