Protokół Nr XLVII/14
z XLVII sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 marca 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. 10.25 – 20.10.
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.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
c) skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu,
d) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
e) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
f) 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.,
g) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla
potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
h) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
i) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie podziału
Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,
j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „W kręgu czterech kultur”
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,
k) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mathematics is a universal
language” finansowanego ze środków Programu Erasmus+,
l) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
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m) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
n) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
o) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
p) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
q) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
r) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Cudze chwalicie, swego nie
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego
regionu” finansowanego ze środków Fundacji Polska Miedź w Lubinie,
s) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Zgierzu,
t) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Zgierzu przy ulicy Czereśniowej 34 na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej,
u) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
v) wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,
w) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
x) 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,
y) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2013.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 i realizacji
Programu Wspierania Rodziny za rok 2013.
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2013 r.
12. Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta
Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienia wniosków tego Zespołu.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.
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Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XLVII sesję Rady Miasta
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, władze miasta, naczelników i innych pracowników Urzędu,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na
sesję.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował następnie, iż na Jego ręce wpłynęło
pismo Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG w sprawie relacjonowania sesji RMZ na żywo - w radiu (załącznik nr 2)
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Radny M. SENCEREK powiedział, że nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Konwentu
Przewodniczącego RMZ, podczas którego został omówiony porządek obrad oraz kolejność
procedowania poszczególnych projektów uchwał. "Ze względów humanistycznych" oraz
z uwagi na tematykę poruszoną w projektach dot. wprowadzenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz, oraz
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”, zaproponował zmianę porządku obrad
poprzez zamianę miejscami ppkt u) i v).
Radny M. HILIŃSKI ze względu na ważkość tematów merytorycznych, jak i duże
zainteresowanie mieszkańców, zaproponował procedowanie pkt 8, 9, 10 i 12 na początku
obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że m. in. w tej kwestii rozmawiał z panią
E. Lesiak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu i, by niknąć
kilkugodzinnego oczekiwania, przedstawiciele MOPS-u zostaną telefonicznie powiadomieni
o przybliżonej godzinie procedowania punktów dotyczących działalności Ośrodka.
Prezydent I. WIECZOREK zauważyła, że Zespół ds. monitorowania i realizowania Strategii
rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015 pracuje społecznie - nie jest w żaden sposób
wynagradzany, a osoba referująca temat może być obecna na posiedzeniu Rady dopiero
o godz. 17.30. Ne widzę więc możliwości przeniesienia pkt 12 na początek obrad - dodała.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że o tym zadecyduje Rada. W przypadku,
kiedy obrady zakończyłyby się wcześniej, uczestnictwo przedstawiciela Zespołu będzie
bezprzedmiotowe - dodał.
Poproszę wówczas o przerwę, lub o zdjęcie tego punktu z porządku obrad - zauważyła Pani
Prezydent I. WIECZOREK.
Radny M. HILIŃSKI wyraził opinię, iż nie jest zbyt sensownym, aby w przypadku
wcześniejszego zakończenia obrad, ogłaszać przerwę i czekać do momentu przybycia
kompetentnej, w temacie Strategii rozwoju miasta, osoby. Jeżeli wcześniejsze procedowanie
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pkt 12 nie jest możliwe - proponuję zdjęcie tego pkt z porządku obrad i umieszczenie tematu
w pierwszych punktach porządku obrad następnej sesji RMZ - dodał radny.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI - na wniosek radnego M. Sencerka - poddał pod
głosowanie zamianę miejscami ppkt u) i v).
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2, zmiana została wprowadzona.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI - na wniosek radnego M. Hilińskiego - poddał pod
głosowanie przeniesienie pkt 8, 9 i 10 do pkt 7, 8 i 9.
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 6, zmiana została wprowadzona.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI - na wniosek radnego M. Hilińskiego - poddał pod
głosowanie zdjęcie pkt 12 z porządku obrad XLVII sesji RMZ i umieszczenie tematu
w pierwszych punktach porządku obrad następnej sesji RMZ.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 2, zmiana została wprowadzona.
Materiał dot. pkt pn. "Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii
rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienia wniosków tego
Zespołu" stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2013.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 i realizacji
Programu Wspierania Rodziny za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
c) skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu,
d) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
e) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
f) 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.,
g) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla
potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
h) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
i) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie podziału
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Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,
j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „W kręgu czterech kultur”
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,
k) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mathematics is a universal
language” finansowanego ze środków Programu Erasmus+,
l) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
m) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
n) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
o) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
p) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
q) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona
ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
r) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Cudze chwalicie, swego nie
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego
regionu” finansowanego ze środków Fundacji Polska Miedź w Lubinie,
s) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Zgierzu,
t) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Zgierzu przy ulicy Czereśniowej 34 na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej,
u) wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,
v) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
w) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
x) 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,
y) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2013 r.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
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Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji
W związku z brakiem uwag do Protokołu Nr XLVI z XLVI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 lutego 2014 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod
głosowanie:
W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Protokół Nr XLVI/14 został przyjęty.
Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelację w sprawie budowy ulicy Witosa, koncepcji
odprowadzania wód deszczowych z Osiedla Proboszczewice Wschód i Zachód (załącznik nr
4). Następnie radny odczytał odpowiedź na zapytanie z poprzedniej sesji w ww. sprawie oraz
zadał kilka pytań: "w jaki sposób będzie odprowadzana woda deszczowa z ul. Witosa; czy
będą zalewane posesje przez wodę deszczową na ul. Witosa; czy będzie budowana studnia
zbiorcza i w którym miejscu - proszę o przesłanie dokumentacji technicznej na adres
zamieszkania, maila lub do skrzynki radnego". Radny S. SKUPIŃSKI, w imieniu mieszkanki
Zgierza, pani B. Herterowskiej, odczytał prośbę/pismo w sprawie braku miejsc siedzących
w autobusach komunikacji miejskiej (załącznik nr 5). Następnie w swoim imieniu złożył
kolejne interpelacje w sprawach: działań władz miejskich dotyczących "wyrzucenia
(bezdomnego) pana Jana z ziemianki" (załącznik nr 6); "rozwiązania umowy o pracę"
z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza P. Staniszewskim (załącznik nr 7). Ponadto,
radny mówił o wielu - niekorzystnych dla dobra i rozwoju miasta - zmianach w Urzędzie
Miasta Zgierza; psychozie panującej wśród urzędników; braku szacunku ze strony Pani
Prezydent dla pracy i poświęcenia wieloletnich, doświadczonych pracowników UMZ. Radny
S. SKUPIŃSKI rozpoczął odczytywanie interpelacji w ww. sprawie.
Następnie, w wyniku wymiany zdań pomiędzy Przewodniczącym RMZ, a radnym,
Przewodniczący J. KOMOROWSKI odebrał głos S. SKUPIŃSKIEMU. Poinformował także,
że radnemu przysługuje możliwość odwołania się do Rady od tej decyzji.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że być może radni chcieliby wysłuchać głosu radnego
S. Skupińskiego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ponownie zauważył, że radny może się odwołać do
Rady.
Kilku radnych zwróciło się do radnego S. SKUPIŃSKIEGO o złożenie wniosku w tej sprawie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie decyzję o przywróceniu głosu
radnemu S. SKUPIŃSKIEMU.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada przywróciła radnemu
S. SKUPIŃSKIEMU możliwość dokończenia wypowiedzi.
Radny K. WĘŻYK poprosi o 5 minut przerwy na ochłonięcie z emocji.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Radny S. SKUPIŃSKI złożył interpelację w sprawie wielu niekorzystnych zmian kadrowych
w Urzędzie Miasta Zgierza (załącznik nr 8). Radny powiedział następnie, że w dniu 19 marca,
patrol Straży Miejskiej dwukrotnie był w Jego miejscu zamieszkania, celem dostarczenia
korespondencji z Urzędu Miasta Zgierza. To nie jest oszczędność - dodał. Zauważył także,
że Straż Miejska została powołana do pilnowania ładu i porządku publicznego, a nie do
doręczania pism - od tego jest goniec lub Poczta Polska - wtrącił
Radny M. SENCEREK złożył interpelacje w sprawach: braku współdziałania z inicjatorami
działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny” oraz zrzucania
odpowiedzialności za wprowadzenie programu na radnych (załącznik nr 9); liczby dzieci
zadeklarowanych do oddziału zerówkowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu
(załącznik nr 10) - w przypadku dużej liczby chętnych, radny zawnioskował o utworzenie
dwóch oddziałów; planowanego terminu rozpoczęcia robót kanalizacyjnych w ulicy
Ozorkowskiej i ewentualnego ich wpływu na funkcjonowanie linii tramwajowej "46"
(załącznik nr 11) - głównie na "mijance" na ww. ulicy; posadowienia wiaty na przystanku
tramwajowym linii "46" na ul. Łęczyckiej przy ul. Musierowicza - powodów niedotrzymania
zapewnień o ustawieniu wiaty do końca pierwszego kwartału roku 2014 (załącznik nr 12);
informacji na temat przyczyn zawalenia się dachu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu
(załącznik nr 13); harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych (załącznik nr 14);
etapu budowy "Galerii Zgierskiej" (załącznik nr 15).
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła interpelacje w sprawie podjęcia działań w celu uzupełnienia
i wyremontowania oświetlenia budynku Kościoła Farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Zgierzu (załącznik nr 16). Następnie, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej,
odczytała interpelację w sprawie wydawnictwa sygnowanego przez Prezydenta Miasta
Zgierza o tytule: "Raport o stanie miasta" (załącznik nr 17). Radna odniosła się także
do uchwały Nr 4/2014 Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych
w Zgierzu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania zmian w umowach zawartych
z NFZ w zakresie świadczeń specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej dla poradni:
diabetologicznej, nefrologicznej oraz porani chirurgii onkologicznej w MZPR w Zgierzu. Jak
wynika z pkt 1 ww. dokumentu, Rada Społeczna pozytywnie przyjmuje i opiniuje propozycję
Dyrektora MZPR polegająca na wypowiedzeniu umowy zawartej z Narodowym Funduszem
Zdrowia dla poradni diabetologicznej i nefrologicznej oraz zawarciu umowy w zakresie
świadczeń dla poradni chirurgii onkologicznej - powiedziała radna. Z informacji uzyskanych
od radnych będących w Radzie Społecznej MZPR wynika, że pani Dyrektor chce wypowiedzieć
umowy z powodu braku lekarzy - wyjaśniała. Będę popierać wszelkie działania Pani
Prezydent w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, ale trudno jest mi się zgodzić
z tym, że pani Dyrektor chce zlikwidować poradnię diabetologiczną i przekształcić ją
w komercyjną - mówiła. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 to ogrom społeczeństwa - w tym
większość to ludzie starsi, emeryci, których nie stać na prywatne leczenie - przekonywała.
Poradnia nefrologiczna jest niczym innym, jak, tak naprawdę, kontynuacją leczenia, m. in.
osób z powikłaniami - długotrwale chorujących na cukrzycę. Na terenie Zgierza jest jedna
poradnia przy Szpitalu Wojewódzkim, która nie zaspokaja potrzeb mieszkańców naszego
miasta. Coraz więcej mówi się o kluczowym znaczeniu profilaktyki - leczenie cukrzycy jest
bowiem bardzo kosztowne. Rośnie także liczba amputacji kończyn dolnych w wyniku
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powikłań cukrzycowych - tłumaczyła. Dostęp do lekarzy diabetologów jest ograniczony, nie
możemy sobie pozwolić na likwidację poradni - mówiła. W MZPR jest dwóch diabetologów,
z tym, że jedna z lekarek urodziła dziecko - zauważyła radna - jednakże pani Dyrektor
niejednokrotnie udowodniła, że umie organizować pracę w Zespole, dlatego dziwi mnie fakt,
że ma problemy ze znalezieniem lekarza lub prowadzeniem rozmów z Funduszem. Bardzo
proszę, aby zrezygnowano z tej decyzji - przekształcenie poradni państwowej w komercyjną,
z całą pewnością, nie przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów - zakończyła.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z informacją o likwidacji Poradni w MZPR
zaproponował, aby Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ zebrała się w przerwie obrad
i przygotowała w tej sprawie stanowisko, które następnie, w formie uchwały, mogłoby zostać
poddane pod głosowanie Wysokiej Radzie.
Radny M. SENCEREK w nawiązaniu do wypowiedzi radnej B. Świątczak złożył rezygnację
z członkostwa w Radzie Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
(załącznik nr 18). Nie mogłem uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej, bowiem,
już nie pierwszy raz, o poniedziałkowym terminie spotkania, zostałem poinformowany
w piątek, a dokumenty zostały dostarczone do Biura Rady, w związku z czym, nie mogłem się
z nimi zapoznać - dodał.
Radna B. PALMOWSKA poprosiła o udzielenie informacji dotyczącej komunikacji miejskiej czy będzie zmiana firmy obsługującej, czy mieszkańcy mają się obawiać, że nie dojadą do
pracy, a dzieci do szkoły? Następnie, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej,
odczytała interpelację w sprawie niezgodnego z prawem eksploatowania zamkniętego
składowiska odpadów komunalnych w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej (załącznik nr 19).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: uciążliwości sygnalizacji zamontowanej
przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Dubois - Zegrzanki (załącznik nr 20);
usunięcia zalegających podkładów betonowych z demontowanego toru kolejowego
prowadzącego do byłych Zakładów Pietrusińskiego (załącznik nr 21); uporządkowania terenu
na ul. Długiej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym, a Miejskim Przedszkolem (załącznik nr 22).
Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, złożył interpelację wyrażającą
stanowczy sprzeciw wobec zmian kadrowych i organizacyjnych w Urzędzie Miasta Zgierza
(załącznik nr 23).
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej,
odczytała interpelację dotyczącą wyrażenia przez Gminę Miasto Zgierz zgody na bezpłatne
korzystanie przez inwestora "IGNAC POL" z dojazdu do myjni samochodowej w Parku
Miejskim (załącznik nr 24).
Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje, składając do Pani Prezydent zapytanie: czy posiada
wiedzę co do tego, że Prokuratura Rejonowa w Zgierzu prowadzi postępowanie karne
w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Zgierza (załącznik nr 25).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI zapytał, na jakim
są etapie i kiedy zostaną ukończone prace na Studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego oraz kiedy rozpoczną się prace nad planem zagospodarowania? W imieniu
Rady Osiedla poprosił o uprzątnięcie wysypiska śmieci przy ul. Małej, pomalowanie barierek
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ochronnych na moście przy ul. Konstantynowskiej oraz zabezpieczenie niezamieszkałego
"drewniaka" na tej samej ulicy (załącznik nr 26). Następnie, w związku ze zbliżającym się
Świętem Wielkiej Nocy, poprosił o uprzątnięcie terenu wokół Kościoła pw. Świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej, zwłaszcza pomiędzy murem Kościoła i płotem Urzędu Miasta Zgierza. Pan
WOLSKI odnośnie odpowiedzi, którą uzyskał w sprawie uzupełnienia oznakowania ulic na
Osiedlu, zapytał, czy przetarg na wykonanie tego zadania już został ogłoszony czy dopiero
będzie, oraz kiedy planuje się jego rozstrzygnięcie? Następnie ponowie złożył szereg
wniosków dot. oznakowania poszczególnych ulic na Osiedlu Piaskowice-Aniołów (załączniki
od nr 27 do nr 46).
Radny K. WĘŻYK odczytał interpelacje w sprawach: wyznaczenia dwóch miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Rejonowej Nr 3; załatania ubytków na początku
ulicy Wiosny Ludów oraz na ulicy Sadowej za przejazdem kolejowym; zapisania w projekcie
uchwały zmieniającej budżet br, w kwietniu, kwoty 50 000 zł na pomoce dydaktyczne dla
placówek oświatowych; informacji w sprawie liczby zatrudnionych w jednostkach
oświatowych w Zgierzu osób, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(załącznik nr 47). Zatrudniając jedną osobę niepełnosprawną, zyskujmy 1000 zł miesięcznie zauważył radny - a w Zgierzu są 23 placówki oświatowe. Tak dużo mówi się o ogromnych
kosztach utrzymania oświaty, dlatego należy zainteresować się tym tematem - przekonywał.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA przedstawiła wnioski Rady Osiedla
dot. uwzględnienia w projekcie technicznym remontu ul. Witkacego budowy parkingu dla
pojazdów należących do użytkowników lodowiska; wprowadzenia jednokierunkowego ruchu
pojazdów na parkingu przed Polo Marketem; usunięcia odrostów pozostałych po
wykarczowanych wcześniej topolach przed Miejskim Przedszkolem na ul. Gałczyńskiego oraz
wezwania właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy Tuwima do uporządkowania
niezagospodarowanych terenów (załącznik nr 48).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI odnośnie
składanej wcześniej prośby o położenie kładki na przedłużeniu ulicy Piaskowej, zapytał, czy
jest możliwość wykorzystania do tego celu, nieużywanych od dawna, kładek pozostałych po
remoncie mostu na ul. Aleksandrowskiej?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się do Pani Prezydent o podjęcie stosownych
działań "badawczych" w związku z informacją uzyskaną od mieszkańca Zgierza. Sprawa
dotyczy prawdopodobnego montażu pieca do spalania na terenie należącym do firmy
Sukiennik w Parku Przemysłowym Boruta, świadczyć o tym mogą także symbole
przedsiębiorstwa produkującego kotły, znajdujące się na uniformach robotników - wyjaśnił.
Proszę o sprawdzenie stanu faktycznego oraz uzyskanie informacji, czy ww. firma posiada
stosowne uprawnienia i zezwolenia - dodał.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ. G. MACIŃSKI.
Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkaniec M. KOLENDA w pierwszej kolejności podziękował TV Centrum i Radiu Łódź za
zainteresowanie się sprawą nieczynnego składowiska na ul. Szczawińskiej. Następnie
odczytał szereg pytań dotyczących ww. składowiska; planowanego remontu w Parku
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Miejskim i skutków dla ichtiofauny akwenu; wytyczenia i uporządkowania drogi polnej
wzdłuż ogrodzenia byłych zakładów Zeltor; konferencji dotyczącej partycypacji społecznej,
która odbyła się w UMZ (załącznik nr 49).
Mieszkaniec S. JANISZEWSKI we wstępie, odnosząc się do uwagi Wiceprzewodniczącego RMZ
G. Macińskiego ze styczniowej sesji RMZ dot. prowadzenia pewnych rozmów na gruncie
Miejskiego Koła PSL, powiedział, że Pani Prezydent I. Wieczorek zawiesiła członkostwo
w Polskim Stronnictwie Ludowym, a w dniu 3 lutego br. Miejskie Koło podjęło określone
decyzje personalne w tej sprawie. Następnie odczytał pytanie skierowane do Prezydenta
I. Wieczorek (załącznik nr 50). Pan S. JANISZEWSKI zapytał, jakie "argumenty" zadecydowały
o wpleceniu w treść "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" zapisu o brzmieniu:
"System gospodarki odpadami stałymi w Zgierzu opiera się na założeniach maksymalnej
segregacji odpadów i wykorzystaniu produktów procesów technologicznych, oraz
ograniczenia do minimum ilości i asortymentu produktów trwale deponowanych na
wysypisku. W trakcie przygotowania jest projekt wykorzystania termicznej utylizacji
odpadów z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Uruchomienie powyższego
rozwiąże definitywnie problem utylizacji odpadów w mieście.". Dlaczego i z jakich powodów
wprowadzono w błąd mieszkańców, że zapis ten rozwiąże problem odpadów w mieście? pytał. Na dzień dzisiejszy, problem nie został rozwiązany w żadnym zakresie, pozostaje więc
pytanie - dlaczego i z jakich powodów wprowadzono ten zapis? - kontynuował. Następnie,
odnosząc się do planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r., wniósł, w imieniu
swoim i mieszkańców, o podanie do publicznej wiadomości terminów związanych
z przygotowaniem Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowywania przestrzennego. Pan S. JANISZEWSKI podziękował
radnemu Z. Zapartowi za zgłoszenie interpelacji w tej sprawie. Zapoznałem się z odpowiedzią
Pani Prezydent - mówił - dla osoby sporządzającej - być może jest to informacja zrozumiała,
ale "generalnie nie rozumiem zupełnie trybu, sposobu i terminów" przygotowania tej
dokumentacji - "chyba, że komuś zależy na tym, żeby wszystko było zaciemnione" – dodał.
W kwietniu br. zaplanowane jest uchwalenie Programu Ochrony Środowiska - czy państwo
wiecie - zwrócił się do radnych - jaki jest tryb podjęcia uchwały w tej sprawie, w świetle
ustawy zapewniającej społeczeństwu określony udział w tym postępowaniu? W maju
natomiast, planuje się uchwalenie Studium uwarunkowań - mam wątpliwości, czy Miasto
logistycznie, w sposób rzetelny i właściwy jest przygotowane do przyjęcia ww. dokumentu mówił. Radni tej kadencji "będą historycznie odpowiedzialni za to, co będzie w tym mieście" zauważył. Następnie, pan S. JANISZEWSKI odczytał kolejne pytania dotyczące: udostępnienia
wyników kontroli w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi
przeprowadzonej przez NIK; przedstawienia przez Panią Prezydent uwag w temacie
działalności Wodkan-Zgierz oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w związku
z członkostwem w ich Radach Nadzorczych; opracowania kolejnego dokumentu o stanie
miasta. Zaapelował do radnych o skierowanej do Pani Prezydent zapytania o kosztach
przygotowania tego "Raportu...", gdyż środki na to zadanie pochodzą z publicznych pieniędzy.
Na koniec pan S. JANISZEWSKI wyraził zdziwienie wobec postawy Przewodniczącego RMZ
w kwestii powodów zdjęcia z porządku obrad sesji pkt pn. "Sprawozdanie Zespołu do spraw
monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015,
w szczególności przedstawienia wniosków tego Zespołu" - odpowiedzialny za przygotowanie
materiału jest Prezydent Miasta Zgierza. Po raz kolejny, Rada zdejmuje z obrad sesji,
strategiczny w rozwoju miasta temat. Co stało na przeszkodzie, aby Prezydent Miasta
zreferowała dokument? - pytał. Dyskusja mogła być jedynie przerwana do kolejnego
posiedzenia Rady - dodał. Czy Pani zna ustalenia Zespołu i treść materiału? - pytał Panią
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Prezydent. Ten temat powinien być omówiony przed uchwaleniem Programu Ochrony
Środowiska jak i Studium uwarunkowań - to wynika z pewnej koncepcji działania miasta.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI odnosząc się do wypowiedzi pana S. Janiszewskiego
zauważył, że nie wszystkie decyzje radnych są zrozumiałe dla ogółu. Ja, jak większość
radnych, z przyjemnością poddamy się weryfikacji mieszkańców za kilka miesięcy - dodał.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała: czy w końcu służby miasta zainteresują się
wykorzystywaniem pasa drogowego przez przedsiębiorstwo "Sanserw", a także kwestią
odbierania ścieków przez ww. firmę; czy prawdą jest, że w UMZ zatrudnieni są członkowie
rodzin radnych RMZ; czy Miasto wystąpi do GDDKiA i Powiatu o zamontowanie świateł
regulujących wyjazd pojazdów z ul. Łagiewnickiej w ul. Długą, z ul. Targowej
w ul. Aleksandrowską; czy jeden z przedsiębiorców - o nazwisku Sukiennik - fundował
byłemu Prezydentowi Miasta J. Sokołowi wyjazdy do Stanów Zjednoczonych; czy protest
jednostki pomocniczej Piaskowice-Aniołów w Zgierzu przyczynił się do wstrzymania decyzji
środowiskowej na utylizację odpadów energetycznych - dla pana Sukiennika; czy przy
ul. Łódzka - Śniechowskiego będzie w końcu wiata przystankowa; czy ul. Śniechowskiego
będzie remontowana; czy jeżeli uchwały Sejmiku Województwa dot. ochrony środowiska
(osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego) wchodzą w życie, to czy jednocześnie
obowiązują w Zgierzu - jeśli tak, to dlaczego wydawane są decyzje środowiskowe dla instalacji
utylizacji odpadów energetycznych i niebezpiecznych?
Pkt 6
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że wszystkie odpowiedzi zostaną udzielone w trybie
przewidzianym stosownymi przepisami.
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Pkt 7 - 9
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2013/
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013/
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 i realizacji
Programu Wspierania Rodziny za rok 2013
Prezentacja multimedialna przygotowana i przedstawiona przez panią E. LESIAK Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pana M. MELANIUKA Koordynatora
ds. informatyzacji pomocy społecznej stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Materiału w postaci papierowej stanowią załączniki od nr 52 do 53.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy będzie możliwość pozyskania prezentacji?
Dyrektor MOPS E. LESIAK powiedziała, że oczywiście tak. Prezentacja zostanie przekazana do
Biura Rady Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał o narzędzia umożliwiające kontrolę klientów
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korzystających z pomocy społecznej pod kątem zasadności przyznawania zasiłków osobom,
które pracują „na czarno”.
Takie sygnały docierają do Ministerstwa, jednak pracownik socjalny nie jest kompetentny
w prowadzeniu takiej kontroli. Wiele rzeczy dzieje się po godzinach pracy Urzędu, dlatego nie
jesteśmy w stanie podejmować skutecznej kontroli i dowodzić, że ubiegający się o pomoc
pracuje, wobec czego świadczenia mu nie przysługują – wyjaśniła Pani Dyrektor E. LESIAK.
Czy jest określony wskaźnik dotyczący zjawiska ubóstwa w odniesieniu do rodzin, które żyją
w ubóstwie, ale nie pobierają pomocy z MOPS – zapytał Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI.
Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale z pewnością takie rodziny funkcjonują –
powiedziała Pani Dyrektor E. LESIAK.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że mało rozpowszechniona wśród
mieszkańców Zgierza jest działalność „Banku Przydasi”, czyli zbiórki niepotrzebnego sprzętu
RTV, AGD, mebli i itp.
Pani Dyrektor MOPS E. LESIAK podziękowała za uwagę – faktycznie sprzętu jest mało,
a zapotrzebowanie jest duże - dodała.
O wysokość dodatków mieszkaniowych dla zasobów TBS zapytał radny A. MIĘSOK.
Dodatkami w tym zakresie objętych jest 58 osób - powiedziała pani E. LESIAK.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał o liczbę osób, które
odpracowują zadłużenia czynszowe.
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMZ M. SĘK.
Powiedziała, że zadłużenia odpracowuje siedem osób (6,8 zł za godzinę) w kilku rejonach
Zgierza. Program jest cały czas wdrażany - chcemy dotrzeć do osób, które jeszcze nie mają
wiedzy o takiej możliwości - dodała.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI poprosił Panią Dyrektor
o komentarz do artykułu z Rzeczpospolitej, w którym wypowiada się Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy twierdząc, że dorosły członek czteroosobowej rodziny, podejmując pracę,
pozbawia się miesięcznego dochodu z pomocy społecznej w wysokości - w sumie 2 800 zł.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że sens tego działania jest taki, że nie warto
w takiej sytuacji podejmować pracy zarobkowej.
Dyrektor MOPS E. LESIAK wyraziła opinię, że nie da się utrzymać z samych środków pomocy
społecznej. Powinniśmy podejmować wszelkie działania, aby osoby bezrobotne aktywizować
do pracy zawodowej - dodała.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, ile w Zgierzu jest rodzin korzystających ze świadczeń
pielęgnacyjnych przysługujących na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności? Czy takie
rodziny dostają także inne świadczenia – zapytała radna.
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Dyrektor MOPS E. LESIAK wyjaśniła, że świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł plus
dodatek, który wynika z ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli osoba spełnia kryteria
dochodowe to także może otrzymać innego rodzaju zasiłek. Na terenie miasta jest 209 osób
uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych; w ubiegłym roku wydaliśmy na ten
cel 1 019 000 zł - dodała.
Radny Z. SOBCZAK zauważył, że powiat zgierski ma najwyższy wskaźnik bezrobocia
w regionie. Zgierz jest położony w pobliżu skrzyżowania autostrad, co powinno być
czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarki. Prawdopodobnie przyczyną słabego rozwoju
jest brak współpracy pomiędzy ościennymi gminami w zakresie wspólnych inwestycji na
niezagospodarowanych dotychczas terenach - zauważył radny. Myślenie strategiczne
i perspektywiczne jest obce władzom naszego powiatu - dodał.
Ile wniosków o przyznanie świadczeń z zakresu opieki społecznej jest odrzucanych ze
względu na przekroczenie dochodu – zapytał Przewodniczący Zarządu Osiedla PiaskowiceAniołów M. WOLSKI.
Nie mamy takich statystyk, nie ewidencjonujemy tych zgłoszeń - powiedziała Pani Dyrektor
E. LESIAK. Ponadto zależy to, od tego, o jakie świadczenia ubiega się dana osoba. Znaczna
liczba osób, bo ok. 30, otrzymała decyzję odmowną w zakresie zasiłku celowego ze względu
na przekraczający dochód – dodała Pani Dyrektor.
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
podziękował za omówienie tematów, a następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach. W trakcie przerwy
zwołane zostaną posiedzenia komisji: Zdrowia i Opieki Społecznej, Statutowo-Prawnej,
Budżetu i Finansów.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż na Jego ręce wpłynął projekt
uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego
zamiaru wypowiedzenia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Miejski
Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu, zgłoszony przez Komisję Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miasta Zgierza. W związku z powyższym, Przewodniczący poddał pod
głosowanie wprowadzenie projektu do porządku obrad sesji.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony w ostatnim ppkt
pkt 8 porządku obrad.
Pkt 10
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 10 a)
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” - projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Poinformował, że do Rady Miasta Zgierza wpłynął
wniosek o nadanie tytułu panu Michałowi Strzeleckiemu (załącznik nr 54). Przewodniczący
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RMZ przybliżył postać kandydata, a następnie zaproponował przeprowadzenie glosowania
pomocniczego w celu ustalenia ostatecznej treści uchwały.
Na polecenie Przewodniczącego RMZ, pracownik Biura Rady rozdała radnym karty do
głosowania. Po dokonaniu skreśleń, karteczki zostały zebrane, a głosy przeliczone.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 55 do protokołu.
Kandydatura pana Michała Strzeleckiego uzyskała następującą liczbę głosów: za – 7, przeciw –
6, wstrzym. - 7. Przewodniczący RMZ poinformował, iż do projektu uchwały zostaje wpisane
imię i nazwisko: Michał Strzelecki.
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/546/14 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.
Pkt 10 b)
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza” - projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Poinformował, że do Rady Miasta Zgierza wpłynęły
dwa wnioski o nadanie tytułów honorowych dla pana Arkadiusza Bogusławskiego oraz pana
Mariana Filipowicza (załączniki nr 56 i 57). Przewodniczący RMZ przybliżył postacie
kandydatów, a następnie zaproponował przeprowadzenie głosowania pomocniczego w celu
ustalenia ostatecznej treści uchwały.
Na polecenie Przewodniczącego RMZ, pracownik Biura Rady rozdała radnym karty do
głosowania. Po dokonaniu skreśleń, karteczki zostały zebrane, a głosy przeliczone.
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 58 do protokołu.
Kandydatura pana Arkadiusza Bogusławskiego uzyskała następującą liczbę głosów: za – 8,
przeciw – 10, wstrzym. - 0.
Kandydatura pana Mariana Filipowicza uzyskała następującą liczbę głosów: za – 15, przeciw –
5, wstrzym. - 0.
Przewodniczący RMZ poinformował, iż do projektu uchwały zostaje wpisane imię i nazwisko:
Marian Filipowicz.
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/547/14 w sprawie nadania tytułu
honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.
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Pkt 10 c)
skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RMZ
Z. ZAPARTEM. Zapytał, czy na sali obecna jest osoba skarżąca i czy chce zabrać głos –
w związku z nieobecnością zainteresowanego, Przewodniczący RMZ przeszedł do dalszego
procedowania.
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/548/14 w sprawie skargi na działanie
Straży Miejskiej w Zgierzu.
Pkt 10 d)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPARTEM. Zapytał,
czy na sali obecna jest osoba skarżąca.
Skarżący M. KOLENDA zabrał głos mówiąc, że chce wyjaśnić przyczyny złożenia skargi
i związane z tym problemy, w celu przyszłego „ułatwienia życia mieszkańcom
i przedsiębiorcom”.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał, że przyczyny złożenia skargi zostały
przedstawione na poprzedniej sesji RMZ, a ponadto – dodał - Komisja uznała skargę za
zasadną. Propozycje i wnioski, może Pan przedstawić w osobnym punkcie pn. Zapytania
i wolne wnioski – dodał.
Radny A. MIĘSOK zapytał, jak Przewodniczący RMZ ma zamiar wykonać tą uchwałę, zgodnie
z zapisem paragrafu drugiego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że jest zobowiązany do przekazania
uchwały Skarżącemu.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że poza przekazaniem Skarżącemu rozstrzygnięcia, to
obowiązkiem wynikającym z Kodeksu postępowania karnego, jeśli skarg zostanie uznana za
zasadną, jest powiadomienie Prokuratury lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych o naruszeniu prawa.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI podziękował za uwagę.
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. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/549/14 w sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Zgierza.
Pkt 10 e)
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/550/14 w sprawie wskazania terminu
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI poprosił o zmianę w porządku obrad. Ze względów
osobistych, wniósł o przesunięcie procedowania projektów uchwał z ppkt w), x), y) w miejsce
ppkt f), g), h).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycje złożone przez
Skarbnika Miasta:
a) w głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały z ppkt w) został
przeniesiony do ppkt f),
b) w głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały z ppkt x) został
przeniesiony do ppkt g),
c) w głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały z ppkt y) został
przeniesiony do ppkt h).
Pkt 10 f)
przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 59)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 60)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) w podstawie prawnej, w drugim wierszu, po wyrazach: "Dz. U. " dodać literę: "w",
b) w podstawie prawnej, w trzecim wierszu, usunąć spację po otwarciu nawiasu, następnie
pomiędzy wyrazami: "Dz." i "U." postawić spację, a wyraz: "nr" napisać wielka literą,
c) w § 5 wyrazy: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza" zastąpić wyrazami:
"podjęcia",
d) w załączniku do uchwały, usunąć wyrazy: "18 lutego 2014 r." jako dzień zawarcia
porozumienia.”
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/551/14 w sprawie przyjęcia przez
Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Pkt 10 g)
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 autopoprawkami z 26 marca i 27 marca
br. przedstawił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 61)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja zwraca uwagę, że do projektu wpisana została kwota 15.000 zł jako dochód z tytułu
porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych, mimo, iż porozumienie nie zostało jeszcze podpisane.”
Uwaga Komisji nie została przyjęta. Skarbnik poinformował, iż Wojewoda Łódzki przysłał już
porozumienie opatrzone swoim podpisem elektronicznym.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/552/14 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.
Pkt 10 h)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 - projekt uchwały wraz
z autopoprawką z 26 marca br. przedstawił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 62)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja zwraca uwagę, iż w załączniku nr 2, w tabeli, w kolumnie drugiej określającej nazwę
i cel, po każdym zadaniu, znajduje się kropka i średnik. ”
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki. Skarbnik dodał, że w miejscach
wskazanych przez Komisje, pozostaną kropki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 1, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/553/14 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.
Pkt 10 i)
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. projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Poinformował
o przyczynach złożenia ww. projektu, tj. o piśmie Prezydenta w sprawie zdjęcia z planu pracy
Rady Miasta Zgierza tematu dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
(załącznik nr 63). Następnie, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zgłosił autopoprawkę do
projektu, tj. przeniesienie punktu 6 z marca na kwiecień br.
Radny M. Pilarski mówi, że na posiedzeniu KGKiM RMZ Pani Przewodnicząca Zespołu
powiedziała, że „śródraport” z prac Zespołu będzie gotowy dopiero w czerwcu br. Następnie
zaproponował przeniesienie w planie pracy RMZ, tematu z marca na czerwiec.
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w załączniku do uchwały, w tabeli, przy miesiącu kwietniu,
w temacie z punktu czwartego, liczbę: "2013" zastąpić liczbą: "2014". ”
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/554/14 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 j)
utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla
potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
. BĄCZAK.
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/555/14 w sprawie utworzenia
obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 r.
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Pkt 10 k)
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje w § 1 numer uchwały: "XXX/322/12" zastąpić prawidłowym numerem,
tj. "XXXI/322/12", a po wyrazach: "z dnia 28 grudnia 2012 r." dodać wyrazy: " w sprawie
podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych".”
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/556/14 zmieniającą uchwałę
Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pkt 10 l)
wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie podziału
Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 2, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/557/14 w sprawie wyrażenia opinii do
projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie podziału Powiatu Zgierskiego
na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
Pkt 10 m)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „W kręgu czterech kultur”
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 64)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 65)
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/558/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do projektu pn. „W kręgu czterech kultur” współfinansowanego przez
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie.
Pkt 10 n)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mathematics is a universal
language” finansowanego ze środków Programu Erasmus+ - projekt uchwały przedstawił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 66)
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/559/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mathematics is a universal language” finansowanego ze
środków Programu Erasmus+.
Pkt 10 o)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SP Nr 1) - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 68)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 69)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/560/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Pkt 10 p)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SP Nr 5) - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 70)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 71)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/561/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 10 q)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SP Nr 12) - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 72)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 73)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/562/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Pkt 10 r)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Gimnazjum Nr 2) - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 74)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 75)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/563/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 10 s)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Gimnazjum Nr 3) - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 76)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 77)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/564/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Pkt 10 t)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (SLO im. R. Traugutta) - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 78)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 79)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/565/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 10 u)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie – poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu”
finansowanego ze środków Fundacji Polska Miedź w Lubinie - projekt uchwały
przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 80)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 81)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja proponuje, aby w tytule uchwały oraz § 1, wyraz: "finsnowanego" zastąpić wyrazem:
"finansowanego".”.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/566/14 w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie,
co posiadacie – poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu” finansowanego
ze środków Fundacji Polska Miedź w Lubinie.
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Pkt 10 v)
podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Zgierzu - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 82)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 83)
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. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/567/14 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu.
Pkt 10 w)
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Zgierzu przy ulicy Czereśniowej 34 na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz
nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej - projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 84)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 85)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
Radna E. KRZEWINA poprosiła Prezydenta o „wymuszenie” na PGE zwiększenia mocy tej
stacji lub wybudowanie nowej, bowiem aktualni e działająca stacja, nie zapewnia dostatecznej
mocy wszystkim mieszkańcom -dodała.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że odpowiednie pismo zostanie skierowane do PGE.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/568/14 w sprawie zwolnienia
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy
Czereśniowej 34 na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz nieodpłatnego
przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej.
Pkt 10 x)
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny” - projekt uchwały wraz
z autopoprawką przedstawia Prezydent Miasta Zgierza I. WIECZOREK. W moim odczuciu jest
to bardzo ważna uchwała – mówiła Pani Prezydent. To jest uchwała intencyjna, a więc nie
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rodzi na tą chwilę żadnych skutków finansowych – tłumaczyła. To Rada podejmie – w formie
uchwały na kolejnej sesji - decyzję o ulgach i zniżkach. Przyjmując uwagi radnych, Karta
obejmowałaby także dzieci po 18 – do 25 roku życia, w przypadku kiedy się uczy – dodała.
Chcemy, aby te zniżki dotyczyły kultury, sportu i rekreacji, stawek za odpady komunalne,
przejazdów komunikacja miejską. Proszę o podjęcie tej uchwały – zakończyła.
Radny J. SOKÓŁ mówił, że radni niejednokrotnie podczas posiedzeń komisji, radni mieli
wątpliwości dotyczące kosztów z jakimi wiąże się ta uchwała. Następnie, złożył wniosek
o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przedłożenie go wraz ze stosownym
załącznikiem na kwietniowej sesji.
Prezydent I. WIECZOREK powtórzyła, że ta uchwała nie rodzi żadnych kosztów.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Sokoła.
W głosowaniu: za – 16, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek został podjęty.
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad i stanowi załącznik nr 86 do protokołu.
Pkt 10 y)
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały po autopoprawce
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI. Z-ca Prezydenta dodał, że autopoprawka
konsumuje uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ, poza proponowanymi zmianami w § 21
i § 27, które pozostają bez zmian. Pani mecenas Ewa STAWIŃSKA potwierdziła zajmowane
przez Z-cę Prezydenta stanowisko.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 87)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 88)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wyała opinię pozytywną (załącznik nr 89)
Przewodniczący Komisji nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/569/14 w sprawie wprowadzenia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 10 z)
w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego
zamiaru wypowiedzenia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Miejski
Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu - projekt uchwały przedstawiła w imieniu
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ B. ŚWIĄTCZAK. Dodała, że na dzień 2 kwietnia br.,
zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Komisji w tym temacie – w związku z powyższym,
zaprosiła wszystkich na obrady.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVII/570/14 w sprawie wyrażenia
negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zamiaru wypowiedzenia
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Miejski Zespół Przychodni
Rejonowych w Zgierzu.
Pkt 11
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2013 r.
Materiał stanowi załącznik nr 90 do protokołu.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMz J. KOMOROWSKI poddaje pod głosowanie
przyjęcie informacji.
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdanie
z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2013 r.
Pkt 12
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przedstawił informację nt. działalności pomiędzy
sesjami (załącznik nr 91).
Przewodniczący RMZ poinformował, iż do Rady Miasta Zgierza wpłynął materiał z MUK-u.
W dniu 21 marca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. projektu planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Zgierz.
Materiał jest dostępny na stronie internetowej Miejskich Usług Komunikacyjnych oraz
w Biurze Rady Miasta Zgierza.
Pkt 13
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 1 stycznia do 16 lutego 2014 r.
stanowi załącznik nr 92 do protokołu.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 17 lutego do 16 marca 2014 r.
stanowi załącznik nr 93 do protokołu.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała, czego dotyczyło spotkanie z inwestorem
Galerii Handlowej, panem Kaczmarkiem.
Pan Kaczmarek podejmuje działania w celu realizacji drugiej inwestycji u zbiegu ulic
Gałczyńskiego i Bazylijskiej – wyjaśniła Prezydent I. WIECZOREK. Odnośnie samej Galerii,
wpłynął protest kupców zgierskich – dodała.
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Radny A. MMIĘSOK zapytał o zebranie Rady Nadzorczej PEC w dniu 24 lutego – jakie były
tematy spotkania?
Prezydent I. WIECZOREK powiedział, że na zebraniu poruszane były m. in. tematy:
zaproszenia Prezesa MPGM A. Idczak w celu podjęcia wspólnych działań; poruszane były
także kwestie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje PEC.
Czego dot. spotkanie 12 marca z władzami miast: Ozorków, Łodzi – z jakimi władzami się Pani
spotkała – zapytał radny A. MIĘSOK.
Na to spotkanie nie przybyła Pani Prezydent Łodzi H. Zdanowska - wyjaśniła Prezydent
I. WIECZOREK – spotkanie dotyczyło linii tramwajowej nr 46. Wspólnie odjęliśmy decyzję
o przełożeniu rozmów na czas, kiedy Prezydent H. Zdanowska będzie obecna -dodała.
Radny A. MIĘSOK podniósł sprawę zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej UMZ –
który to jest regulamin w tej kadencji – zapytał.
Na to pytanie odpowiem na piśmie - wyjaśniła Prezydent I. WIECZOREK.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zwróciła uwagę, że informacja zawarta w sprawozdaniach
dot. osób, z którymi w danym dniu spotykała się Pani Prezydent jest trochę „sarkastyczne”.
Następnie zapytała o postanowienia z posiedzenia Związku Miast Polskich?
Wszystkie informacje dotyczące tematów poruszanych na zebraniach są dostępne na stronie
internetowej Związku Miasta Polskich – wyjaśniła Prezydent I. WIECZOREK. Spotkania w UMZ
mają charakter ciągły, stąd takie zapisy w sprawozdaniu - dodała.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała o zamiary pana Kaczmarka w zakresie
inwestycji na ul. Gałczyńskiego-Bazylijskiej.
Nie wiem czy jestem upoważniona do udzielania takich informacji - zauważyła Prezydent
I. WIECZOREK. Będzie to z pewnością pewnego rodzaju działalność handlowo-usługowa –
sklep papierniczy, kwiaciarnia, sklep spożywczy – dodała.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zauważyła, że na tym terenie nie obowiązuje żadne
plan zagospodarowania przestrzennego, więc Pani Prezydent powinna wiedzieć co planuje
inwestor.
Będzie to działalność handlowo-usługowa – tyle wiem – powiedziała Prezydent
I. WIECZOREK.
W związku z brakiem kolejnych uwag, Rada Miasta Zgierza przyjęła sprawozdania
w glosowaniu:
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 1 stycznia do 16 lutego 2014 r.:
za – 9, przeciw 0 , wstrzym. - 3,
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 17 lutego do 16 marca 2014 r.:
za – 9, przeciw 0 , wstrzym. - 1
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Pkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż sesja kwietniowa zostanie zwołana
na dzień 24 kwietnia 2014 r.
Mieszkaniec M. KOLENDA zabrała głos w sprawie dotyczącej skargi na Prezydenta.
Powiedział, że w posiadanie danych osobowych weszła inna osoba. Zapytał jak ma
zaksięgować koszty przychodu otrzymując decyzję 19 lutego, kiedy dokument jest
wystawiony w styczniu. Jak są przechowywane decyzje wymiaru podatku od nieruchomości?
Czy osoby roznoszące decyzje są przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych?
Powinno się wypracować model dostarczania takich decyzji – mówił. M. KOLENDA poruszył
także temat składowiska na ul. Szczawińskiej – za składowiskiem znajduje się „jar” i Pani
Prezydent zawarła umowę użyczenia z przedsiębiorcą na okres trzech lat. Wystąpiłem
o udostępnienie teo dokumentu – dodał. Ponownie zwrócił uwagę na fakt składowania tzw.
frakcji podsitowej na tym składowisku.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ w związku z sytuacją zaistniałą w MZPR w Zgierzu, zaproponowała
przyjęcie wniosku o zdjęcie ze stanowiska obecnej Pani Dyrektor. Radni w wielu wypadkach
nie wiedzą co się dzieje w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Przestaje się
tam leczyć mieszkańców; zaczyna się prywatyzacja. Pani Dyrektor nie czuje spraw naszego
miasta – mówiła mieszkanka. Zwróciła się także do radnych z uwagą, aby zachowywali
powagę zajmowanego stanowiska.
Pkt 15
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XLVII sesji Rady Miasta Zgierza.
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