
Protokół Nr XLVIII/14
z XLVIII sesji Rady Miasta Zgierza 

z dnia 24 kwietnia 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 – 16.50.
Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 23Radni nieobecni - 00 Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia uzyskane w roku 2013-2014. 3. Uwagi do porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 6. Zapytania mieszkańców. 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście. 9. Podjęcie uchwał w sprawach:a)  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnegow prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych,b)  zmiany  uchwały  Nr  XXI/196/04  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  maja  2004  r.w sprawie zasad przyznawania i  odpłatności  za usługi  opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze,c) wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,d)  uchylenia  uchwały  Nr  XLVI/530/14  z  dnia  27  lutego  2014  r.  w  sprawie przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków,e) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego  do  pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych  uczniów”  współfinansowanego  przez  Fundację  PGNiG  im.  Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego  do  pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację mBanku w Warszawie,
1



g) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego  do  pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź w Lubinie,h) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mechatronika w gimnazjum” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,k)  wprowadzenia  planu  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu zbiorowego w Zgierzu,l) zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r.w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  oraz  warunków  i  zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,m)  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  wprowadzenia  specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,n) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,o) wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,p)  wydzielenia  z  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasta  Zgierz  lokalu  do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.10. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymiza 2013 r. 11. Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań. 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 sesjiPrzewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XLVIII  sesję  Rady  Miasta Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, a tym samym prawomocność obrad.Na  wstępie  przywitał  radnych,  władze  miasta,  naczelników  i  pozostałych  pracowników Urzędu,  przedstawicieli  jednostek  pomocniczych,  media,  mieszkańców  i  wszystkich przybyłych na sesję.
Pkt 2

Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia 
uzyskane w roku 2013-2014Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przekazał informacje o uhonorowanych sportowcach:

● Osiągnięcia Anny Zwirydowskiej, zawodniczki Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego 
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"Pani  Anna  Zwirydowska,  choć  zameldowana  jest  na  stałe  w  Bogatyni,  od  kilku  lat zamieszkuje w Zgierzu i reprezentuje barwy Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego. Nagroda sportowa Rady Miasta Zgierza została jej przyznana przez Panią Prezydent Miasta Zgierza za dwa wyniki:- zdobycie srebrnego medalu i tytułu Wicemistrzyni Europy Seniorek w zapasach, 2014 w Tel Avivie, w kat. 55 kg,- zdobycie złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski Seniorek w zapasach, 2013.Po  kontuzji  odniesionej  w  2011  r.  udanie  wróciła  do  wysokiej  formy  sportowej.Od  kilku  lat  czołowa  zawodniczka  rankingów  europejskich  i  światowych.  Jej  poprzednie największe osiągnięcia to: - w 2012 r. – zdobycie złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski Seniorek w zapasach oraz zajęcie IV miejsca w Drużynowym Pucharze Europy w zapasach kobiet w Moskwie;- w 2010 r. – zajęcie III miejsca w Super Pucharze Polski (grudzień).Jest  trzykrotną  stypendystką  sportową  Rady  Miasta  Zgierza,  zaś  nagrodę  sportową  Rady Miasta Zgierza otrzymuje już drugi raz.  Posiada klasę mistrzowską i  jest  członkinią kadry narodowej." 
● Osiągnięcia  Panów:  Grzegorza  Bogusławskiego,  Marka Cinkusza  i  Tomasza  Gralaka, zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” w Zgierzu"Wymieniona trójka zawodników na Halowych Mistrzostwach Polski w łucznictwie – Zamość 2014 zdobyła brązowy medal i tytuł II Drużynowego Halowego Wicemistrza Polski na rok 2014  w  konkurencji  łuków  bloczkowych.  Wcześniej,  Panowie:  Grzegorz  Bogusławskii Marek Cinkusz występując w drużynie UKS „Piątka” wspólnie z Markiem Korczakiem zdobyli identyczny tytuł w 2010 r." 
● Osiągnięcia  Mariana  Filipowicza,  trenera  Zgierskiego  Towarzystwa  Atletycznego, stanowiące tytuł do przyznania mu wyróżnienia sportowego Rady Miasta Zgierza za 2013 i 2104 r."Marian  Filipowicz,  od  lat  wybitny  trener  zawodniczek  i  zawodników  Zgierskiego Towarzystwa  Atletycznego,  otrzymał  wyróżnienie  sportowe  Rady  Miasta  Zgierza  zadwa mistrzowskie wyniki zawodniczek:-  Roksany Zasiny,  która w 2013 r.  zdobyła złoty medal  i  tytuł  Mistrzyni  Europy Seniorekw zapasach w Tbilisi-  wspomniany srebrny medal  Anny Zwirydowskiej  i  tytuł  Wicemistrzyni  Europy Seniorekw zapasach w 2014.Poprzednio otrzymał wyróżnienie sportowe Rady Miasta Zgierza dwukrotnie:-  w  2008  r.  za  zdobycie  przez  Agnieszkę  Wieszczek  brązowego  medalu  na  Olimpiadziew Pekinie (wspólnie z Jakubem Filipowiczem),- w 2012 r. za zajęcie przez trzy zapaśniczki ZTA IV miejsca w Drużynowym Pucharze Europy seniorek.  Jest wychowawcą wielu wyróżniających się poziomem sportowym i wynikami zawodniczeki zawodników ZTA." Dyplomy  okolicznościowe  oraz  kwiaty  wręczyli  odznaczonym,  Prezydent  MiastaI. WIECZOREK oraz Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
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Pkt 3
Uwagi do porządku obradPrzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  że  na  Jego  ręce  wpłynął  projekt uchwały  po  autopoprawce  z  dnia  24 kwietnia  2014  r.  w sprawie  zawarcia  porozumienia międzygminnego  dotyczącego  wprowadzenia  specjalnej  zintegrowanej  oferty  taryfowej Wspólny Bilet  Aglomeracyjny.  Powiedział,  że dokument jest  bardzo obszerny i  w związkuz tym zapytał, czy koniecznym jest kserowanie projektu, czy wystarczą wyjaśnienia złożone przez projektodawcę, co do rodzaju wprowadzonych zmian.Radny  M.  HILIŃSKI  zaproponował,  aby  materiał  został  kserowany  dla  zainteresowanych pełną treścią projektu oraz dla przewodniczących komisji.Radny T. KUPIS zgodził się z przedmówcami, dodając, aby kopie projektu po autopoprawce zostały przygotowane dla przewodniczących komisji.Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  wyjaśnił,  że  zmianie  uległy  strony  porozumienia.  Po podpisaniu umowy pomiędzy gminami, Miasto Łódź zawrze stosowną umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną  oraz  Przewozami  Regionalnymi.  Wszelkich  szczegółowych  informacji,  na posiedzeniach komisji, udzieli Kierownik MUK-u A. Kacprzycki - dodał. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dotyczący skserowania tylko kilku kopii projektu po autopoprawce na potrzeby obrad komisji.W głosowaniu: za – 17, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek został podjęty.Prezydent I. WIECZOREK wycofała (pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu) z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania  na  środowisko.  Pani  Prezydent  dodała,  że  na  wniosek  Komisji  Inicjatyw Gospodarczych  RMZ  przeprowadzone  zostaną  konsultacje  społeczne  w  sprawie  ww. Programu.Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  w  związku  z  ww.  zmianą, koniecznym  jest  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.W głosowaniu: za-18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony w ppkt q).Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014w zakresie zadań własnych.W głosowaniu: za-18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony w ppkt o).
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Pkt 4
Przyjęcie protokołu z XLVII sesjiW  związku  z  brakiem  uwag  do  Protokołu  Nr  XLVII  z  XLVII  sesji  Rady  Miasta  Zgierzaz dnia 27 marca 2014  r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod głosowanie:W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Protokół Nr XLVII/14 został przyjęty.

Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliRadny T. KUPIS zapytał o terminy i zakres prac w zakresie remontu ul. Dygasińskiego i mostu na ul. Czerwieńskiego (załącznik nr 4).Radny  S.  SKUPIŃSKI  złożył  interpelacje  w  sprawach:  nienależytego,  niedbałego przygotowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020  (załącznik nr 5); wprowadzenia zmiany w budżecie, tj.  przeniesienia środkówz  tytułu  naliczania  kar  umownych  nałożonych  na  wykonawcę  remontu  ul.  Witosa  za nieterminowe wykonanie prac, z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w odniesieniu do poszczególnych zmian w budżecie 

(załącznik nr 6).Radny J.  SOKÓŁ w imieniu mieszkańców ul.  M.  Kubasińskiej,  zapytał  o termin wytyczenia dostępu do drogi publicznej (załącznik nr 7).Radna E. KRZEWINA złożyła interpelację w sprawie remontu ul. Rozrywkowej (zał. nr  8).Radna B. ŚWIĄTCZAK w imieniu Klubu Radnych PO, złożyła interpelację w sprawie kosztów, planowanego w ramach obchodów Święta  Miasta  Zgierza,  występu Dody  (załącznik  nr  9).W  swoim  imieniu  zapytała,  czy  prawdą  jest,  że  komornik  zajął  konto  UMZ  w  związkuz niewypłacaniem zaległości z tytułu umowy zlecenia byłego pracownika Urzędu (zał. nr 10) Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: na wniosek Komisji Spraw Obywatelskich RMZ - uzyskania informacji nt. sytuacji mieszkaniowej mieszkanki Zgierza, pani MałgorzatyL.  (załącznik nr 11); kosztów utrzymania Orlików znajdujących się na Osiedlu 650-lecia na przy  ul.  Musierowicza  (załącznik  nr  12);  poprawy  bezpieczeństwa  na  ul.  Leśmiana  Prosio wyjaśnienie w kwestii poprawy bezpieczeństwa na ul. Leśmiana - dojazd do Zespołu Szkół Społecznych TZP (załącznik nr 13); terminu poprawy nawierzchni chodnika przy przystanku przed Szkołą Podstawową Nr 5  (załącznik nr 14);  rozbiórki,  zagrażających zdrowiu i  życiu mieszkańców, pozostałości po komórkach na ul. Długiej 39 (załącznik nr 15);  informacji na temat  opuszczonego  lokalu  komunalnego  przy  ul.  Długiej  13  (załącznik  nr  16); przeanalizowania możliwości wprowadzenia biletów czasowych na terenie Zgierza (załącznik 
nr  17);  przedstawienia  wydatków  związanych  z  funduszem  reprezentacyjnym  Prezydenta Miasta  Zgierza  za  ubiegły  rok  (załącznik  nr  18); przedstawienia  informacji  w  temacie dochodów  miasta  za  lata  2012  i  2013  z  tytułu  sprzedaży  mieszkań  komunalnych,  lokali użytkowych, działek oraz garaży (załącznik nr 19).
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Radna B. PALMOWSKA zapytała o liczbę dzieci nieprzyjętych do miejskich przedszkoli orazo plany władz miasta w związku z zaistniałą sytuacją - czy będą wznowione postępowania rekrutacyjne?Radny M.  SENCEREK zwrócił  się  do władz miasta  z  prośbą o wystosowanie  podziękowańdo  administratora  cmentarza  pw.  Św.  Józefa  i  Wawrzyńca  przy  ul.  P.  Skargi,  za wyremontowanie płotu od strony parkingu przy ul.  Targowej.  Dodał,  że brama wejściowai płot od frontu, także wymagają naprawy lub odświeżenia. Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI poprosił o zabezpieczenie budynku  znajdującego  się  na  ul.  Konstantynowskiej  5,  gdyż  obecnie  jego  stan  techniczny stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Radny S. SKUPIŃSKI poprosił, aby na ul. Witosa, została umieszczona "tablica informacyjna dotycząca budowy tej ulicy".
Pkt 6

Zapytania mieszkańcówRedaktor "Gazety Bez Cenzury" M. KOLENDA zapytał, czy Pani Prezydent odpowie na pytania, które zadał na poprzedniej sesji, bo nie otrzymał na nie odpowiedzi. Powtórzył więc pytania (dot.  składowiska przy ul.  Szczawińskiej 123 i umowy dzierżawy działek) na które termin odpowiedzi,  upływa 28 kwietnia  br.:  "Czy  to  prawda,  że  w tej  umowie znajduje  się  dużo błędów  formalnych  dyskwalifikujących  tę  umowę,  np.  takich  jak  fakt,  że  to  biorący Przemysław S. oddaje w użyczenie działki gruntu miastu Zgierz, reprezentowaną przez Iwonę Wieczorek,  albo,  że  umowa  jest  podpisana  z  Przemysławem  S.  -  osobą  fizyczną,  a  nie przedsiębiorcą? Czy to prawda, że osoba ta, to bardzo bliska rodzina jednego z radnych Rady Miasta  Zgierza,  reprezentującego  tą  samą  partię  polityczną,  z  której  startowała  Paniw ostatnich wyborach na urząd Prezydenta Miasta Zgierza? Czy to prawda, że utrzymuje Pani dość  zażyłe  kontakty  prywatne  z  rodziną  tego  pana?  Kto  zredagował  w/w  umowę?Co zdecydowało o tym, że zdecydowała się Pani podpisać tę umowę właśnie z tą osobą, a nie z inną firmą lub spółką miejską? Dlaczego nie ogłosiła Pani przetargu dotyczącego możliwości zagospodarowania  tych  działek?  Dlaczego  po  moim  zawiadomieniu  na  sesji  Rady  Miasta Zgierza w dniu 27 lutego b.r.,  o tym, że na składowisku składowane są różne odpady, nie podjęła  Pani  natychmiastowych  działań,  co  doprowadziło  do  sytuacji  wwiezienia  na  to składowisko  następnych  kilkuset  ton  odpadów?"  Następnie,  w  nawiązaniu  do  udzielonej przez  Prezydenta  odpowiedzi  z  dnia  18  kwietnia  2014  r.  i  informacji,  iż  w  dniach2 i 10 stycznia br., do osoby, która dysponowała gruntem, wysłane zostały pisma - zapytał, "czy  pisma  zostały  skutecznie  doręczone  tej  osobie".  Ponadto  zapytał:  "dlaczego,  jeśli  już4 i 10 stycznia br. wiedziała Pani, że coś niedobrego dzieje się na tym składowisku, nie podjęła Pani  działań natychmiastowych w dniu 27 lutego,  tylko zwlekała pani  do momentu kiedy sprawy nie rozdmuchają media?". Pan M. KOLENDA kontynuował: "Czy te pisma udostępni Pani, w związku z tym, że powołuje się Pani na nie? Chciałbym znać treść tych pism. Jeżeli uważa Pani,  że nie jest  to informacja,  którą można przekazać zwykłemu mieszkańcowi,  to można przekazać ją redaktorowi "Gazety Bez Cenzury". Pan M. KOLENDA poruszył następnie kwestię gospodarowania odpadami komunalnymi. Powiedział, że Rada Miasta Zgierza podjęła decyzję o obniżeniu opłaty i tym samym, mieszkańcy zostali "zmuszeni" do złożenia nowych deklaracji. Przytoczył także wypowiedź Z-cy Prezydenta P. Staniszewskiego, który twierdził, że "kto nie złoży nowej deklaracji opłaty za odpady, będzie płacił w starej cenie". W związku
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z  tym -  mówił  Pan M.  KOLENDA -  ja  tej  deklaracji  nie  złożyłem,  przyszedłem do Urzędui chciałem zapłacić w starej,  wyższej  cenie -  uzyskałem wówczas odpowiedź,  że nie mogę uiścić  takiej  opłaty.  "Dlaczego  zmusiła  Pani  kilkanaście  tysięcy  osób,  reprezentujących gospodarstwa domowe, żeby złożyli te deklaracje, skoro mogła Pani wydać stosowne decyzjei  nie  zmuszać  starszych  osób,  z  laskami,  żeby  przechodziły  do  Urzędu  i  składały  te deklaracje?" Kolejnym tematem poruszonym w wystąpieniu pana M.  Kolendy był materiał promocyjny, w którym ukazał się artykuł nt.  dlaczego Pani Prezydent nie kandydowała do Parlamentu  Europejskiego.  Zapytał  więc  "co  Pani  promuje  w  tym  artykule  -  Parlament Europejski, wybory, siebie, Koło PSL, czy Pani relacje z panem mecenasem Janiszewskim?"Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał pana M. Kolendę, czy może złożyć zapytania na piśmie?Pan M. KOLENDA powiedział, że nie ma spisanych pytań. Ponadto zauważył, że do tej pory zadawał pytania jako mieszkaniec, więc termin udzielenia odpowiedzi był 30-dniowy. Teraz występuję  jako  redaktor  gazety,  dlatego  odpowiedź  powinna  nastąpić  w  możliwie najkrótszym czasie - dodał.Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy Jej wypowiedź  będzie nagrywana oraz, czy znajdzie się w relacji on-line?Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI powiedział,  że zgodnie ze zwyczajem, z posiedzenia Rady  rejestrowany  jest  dźwięk.  Ponadto,  służby  Prezydenta  rejestrują  obraz  za  pomocą kamery. Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zadała następujące pytania: czy teren na ul. Wiosny Ludów jest już przekazany  firmie,  która  go  dzierżawi  -  "coraz  mniej  widać  MPGK  działającego  na  tej nieruchomości";  kiedy  zostanie  wybudowana  bezpieczna  droga  dla  dzieci  wzdłuż  Szkoły Podstawowej  Nr  5;  czy  dla  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  będą  przeznaczone  środki  na termomodernizację w związku z tym, że budynek jest zbudowany z białej, zimnej cegły; czyul.  Żytnia  będzie  budowa  zgodnie  „ze  sztuką  budowlaną  -  z  przeciwspadkiem”,  tak  aby nieruchomości znajdujące się poniżej, nie były zalewane; czy firma „Sanserw” uiszcza opłaty za  zajęcie  pasa  drogowego;  ile  stanowisk  dla  taksówkarzy  będzie  znajdowało  się  na rewitalizowanym  placu  J.  Kilińskiego;  kiedy  zostanie  wykonany  bezpieczny  wyjazdz ul.  Łąkowej dla pojazdów Straży Pożarnej;  kto jest  odpowiedzialny -  Miasto,  Powiat  czy Gmina - za stan ul. Ciosnowskiej, na odcinku od ul. Przyrodniczej - konieczne jest wyrównanie nawierzchni;  czy  przy  ul.  Szczawińskiej  nadal  działa  nielegalne  składowisko;  czy  były podejmowane  jakiekolwiek  działania  i  czy  były  wydane  decyzje  środowiskowe  dla BioEkoTech oraz dla Spółki, której właścicielem jest pan Sukiennik. Mieszkanka odnosząc się do tematu wielokrotnie poruszanego przez pana J.  Badynę w sprawie wystąpienia do PGEo schowanie sieci wysokiego napięcia w grunt, podziału nieruchomości, a następnie sprzedaży działek, zapytała czy Miasto wystąpiło już z takim wnioskiem?Mieszkanka Osiedla Przybyłów O. KWIATKOWSKA powiedziała, że ma żal do Pani Prezydent. Wyjaśniła,  że  w miejscu  Jej  zamieszkania,  zameldowana  jest  też  córka,  zięć  i  wnuki.  Cała rodzina  przebywa  jednak  w  innym  miejscu.  Mimo,  że  ROM  (MPGM  Sp.  z  o.  o.)  zna  te okoliczności, od dawna, opłata za gospodarowanie odpadami, naliczana jest za 5 osób. W tej sprawie  byłam  u  Pani  Prezydent  -  niestety  nic  nie  zwojowałam  -  mówiła.  PaniO. KWIATKOWSKA mówiła także o bezpodstawnym - mimo posiadania licznika - obciążaniu 
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Jej  kosztami za zużycie  wody i  ścieków.  Wyjaśniła,  że Jej  bardzo chory mąż,  potrzebujący stałej  opieki,  długo  przebywał  w  miejscu  zamieszkania  ich  dzieci.  Nikt  nie  przysłał  mi zawiadomienia o konieczności wymiany licznika - zauważyła.  Z odczytu wynikało, że zużycie wyniosło 5 m³ wody -  ROM, obciążał  mnie kwotą 260 zł,  zamiast  90 zł,  jak do tej  pory - tłumaczyła.  Z  tym  tematem  także  byłam  u  Pani  Prezydent  -  zwracałam  się  z  prośbąo umorzenie odsetek - nic nie wskurałam. Mam niską rentę, płacę, bo muszę, żeby mnie nie wyrzucono na bruk -  mówiła.   Spotkałam w Urzędzie wielu życzliwych ludzi,  m.  in.  panią Trocińską, którzy chcieli mi pomóc - "Pani Prezydent niestety... nawet nie było mowy, żeby mi te sprawy załatwiła"  -  powiedziała.   Pani  O.  KWIATKOWSKA w dalszej  części  wypowiedzi poruszyła kolejny temat – wyjaśniła, że około dwa miesiące temu, w lokalu znajdującym sięw  kamienicy, w której mieszka, spalił się człowiek – do tej pory nikt nie reaguje na zgłoszenia mieszkańców  dot.  smrodu.  Kamienica  jest  brudna  i  zaniedbana.  Klatki  schodowe  są notorycznie  zanieczyszczane przez  zwierzęta  (przekazane zdjęcie  stanowi  załącznik  nr  20do protokołu). Straż Miejska zareagowała na zgłoszenie,  ale nie przyniosło to wymiernego skutku - dodała. "Przez 30 lat jest nic nie robione (...) dlaczego ten który płaci, ma cierpieć za tego,  co  nie  płaci  -  to  jest  sprawa ROM-u,  żeby te  sprawy uregulować" -  zauważyła.  PaniO.  KWIATKOWSKA  powiedziała  następnie,  że  po  raz  piąty  jest  członkiem  Rady  Osiedla Przybyłów - to nie PIS mnie wybrał, tylko ludzie - dodała. "To, co się stało w naszej Radzie Osiedla - naprawdę... szkoda mówić - człowiek, który bardzo dużo zrobił dla Osiedla (...) miał kontakty  z  ludźmi,  chodził,  załatwiał,  został  podstępnie  wyrzucony"  -  tłumaczyła.  Nie chciałabym ubliżyć takim ludziom jak pani Agata (Grzelak-Makowczyńska), pan M. Pilarski, czy pan dr M. Sencerek, "bo są ludzie w PIS-ie, którzy naprawdę są ludźmi" - mówiła - "a są ludzie,  którzy  by  nogę  podstawili  i  popchnęli"  -  dodała.  Mieszkanka  zauważyła  także,że  w  naszym  mieście  pamięta  się  o  niemieckich  lub  rosyjskich  grobach,  a  zapomina  sięo poległych m. in. na Placu Stu Straconych Zgierzanach. Przy trasie jest zapomniany pomnik poległych mieszkańców, nie mówiąc już o grobie, znajdującym się w lesie - dodała. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnośnie zarzutu dot. braku czci oddawanej poległym Zgierzanom, powiedział, że osobiście brał udział w obchodach rocznicy tego wydarzenia na Placu  Stu  Straconych  oraz  w  Lesie  Lućmierskim.  Odnosząc  się  do  problemów  paniO.  Kwiatkowskiej  zaproponował,  aby  ponownie  zwróciła  się  do  Pani  Prezydent przedstawiając  wszystkie  okoliczności  -  być  może  znajdzie  się  "furtka",  by  Pani  pomóc  - powiedział.  Jeśli  się  nie  uda,  "proszę  zapukać  również  do  mnie"  -  dodał  -  postaramy  się pomóc. Radny M. PILARSKI powiedział, że wypowiedź pani O. Kwiatkowskiej nosi znamiona skargi i powinna zostać rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną RMZ.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zgodził  się  z  przedmówcą.  Dodał,  że  poza  trybem związanym  z  rozpatrzeniem  skargi,  pomoc  w  rozwiązaniu  problemu  mieszkanki  jest  jak najbardziej wskazana i potrzebna.Radna B. ŚWIĄTCZAK zwróciła uwagę, że niewłaściwym jest fakt, że sprawy mieszkańców nie są załatwiane od razu, tylko dopiero wtedy, kiedy przedstawiają swoje problemy na forum Rady.Radny  M.  SENCEREK  powiedział,  że  w  tygodniku  "Bliżej  Ciebie"  ukazała  się  notatka  dot. niewłaściwego  zachowania  kontrolerów  biletów  w  komunikacji  miejskiej  oraz  kierowcy pojazdu,  wobec pasażera  -  starszego pana,  który,  w wyniku tej  interwencji,  doznał  urazu. Radny poprosił o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie (załącznik nr 21). 
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Pkt 7
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że od dnia ostatniej sesji nie mięło jeszcze 30 dni, czyli termin na udzielenie wyjaśnień panu M. Kolendzie nie został przekroczony. Dodała, że do dnia 28  kwietnia  br.,  odpowiedź  zostanie  sporządzona.  Następnie  podziękowała  za  wszystkie wnioski,  interpelacje  i  zapytania.  Wszystkie  odpowiedzi  zostaną  udzielone  w  statutowym terminie - dodała Pani Prezydent.Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.

Pkt 8
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieścieMateriały przekazane przez Komendę Powiatową Policji,  Komendę Powiatową Państwowej Straży  Pożarnej  oraz  Straż  Miejską,  a  także  Wydział  Zarządzania  Bezpieczeństwem  UMZ, stanowią załączniki od nr 22 do 25.W  pierwszej  kolejności  głos  zabrał  Z-ca  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  ZgierzuA. WOLAK.Radny M. HILIŃSKI powiedział, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich RMZ toczyła się  dyskusja  nt.  nie  do  końca  zadowalającej  współpracy  jednostek  pomocniczych  miasta Zgierza z Komenda Policji w Zgierzu. Komisja przyjęła wniosek o zorganizowaniu, w drugim półroczu  br.,  spotkania  Rad  Osiedli  z  dzielnicowymi,  Komendantem  Policji  oraz  Straży Miejskiej . Z-ca Komendanta Policji A. WOLAK powiedział, że po posiedzeniu Komisji, podczas odprawy, rozmawiał  z  dzielnicowymi  i  Naczelnikiem  Prewencji.  Obowiązek  spotykania  sięz  mieszkańcami  jest  nałożony  m.  in.  ustawą.  Jesteśmy  otwarci  na  współpracę,  dyskusjei spotkania - mówił. Dołożę wszelkich starań, aby Policja była pozytywnie odbierana w oczach Zgierzan. Przewodnicząca  Rady Osiedla  Rudunki  W.  PARTYCKA zauważyła,  że  na  posiedzenia  Rady zawsze  przychodzą  przedstawiciele  Policji  i  Straży  Pożarnej  -  nie  widzę  problemów  ze współpracą.Z-ca  Komendanta  Policji  A.  WOLAK wyjaśnił,  że  być  może czasami,  informacja  o  terminie posiedzenia Rady Osiedla trafiała do Policji  zbyt późno - stąd ewentualne nieobecności  na obradach.  Zwrócił  się  do  Przewodniczących  Zarządów  jednostek  pomocniczych  z  prośbąo wcześniejsze przekazywanie zawiadomień o zebraniach.Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy zwiększy się liczba etatów dla dzielnicowych oraz czy zmniejszone  zostaną  obręby  ich  działań.  Czy  planuje  się  podniesienie  częstotliwości patrolowania ulic przez patrole piesze?Z-ca  Komendanta  Policji  A.  WOLAK  wyjaśnił,  że  zwiększenie  etatów  w Komendzie  Policjiw Zgierzu zależy od Komendy Wojewódzkiej Policji. Nie mam wiedzy, aby planowano takie działania - dodał. W kwestii patroli pieszych powiedział, że patrole były, są i będą.
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Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  zapytał,  czy  istnieje  możliwość,  aby  obywatel,  który podejrzewa posiadanie lub zażywanie przez kogoś substancji odurzających, mógł zgłosić taką sytuację w Komendzie?Z-ca Komendanta Policji A. WOLAK powiedział, że oczywiście jest taka możliwość. Każdy kto ma taką wiedzę, może informować Policję. Radny  S.  SKUPIŃSKI  zapytał,  czy  na  terenie  działania  KPP  w  Zgierzu  jest  patrol  policji obsługujący autostradę?Z-ca  Komendanta  Policji  A.  WOLAK  powiedział,  że  na  obrzeżach  Strykowa  znajduje  się Komenda Autostradowa. Jednostka nie podlega KPP w Zgierzu. Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI podziękował Komendantowi za udzielenie informacji, a następnie o głos poprosił Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuZ. Zielińskiego.Komendant  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Zgierzu  Z.  ZIELIŃSKI  powiedział,że materiał przedłożony Radzie został opracowany dość szczegółowo. Poprosił o pytania.Radny M. HILIŃSKI powiedział,  że przedmiotem obrad Komisji  Spraw Obywatelskich RMZ była także sytuacja Powiatowej Państwowej Komendy Straży Pożarnej  w Zgierzu.  Komisja zwróciła się do Prezydenta z wnioskiem o wsparcie finansowe, pozwalające na zaspokojenie potrzeb Komendy.Radny  T.  KUPIS  zapytał  o  remontowaną  nieruchomość,  w  której  znajduje  się  Komenda.Czy remont już został zakończony, czy jeszcze trwa - jeśli tak, to na jakim jest etapie?Komendant  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Zgierzu  Z.  ZIELIŃSKI  wyjaśnił,że  remont  Komendy  został  ukończony  w  2/3  -  niebezpieczeństwo  (zawalenie  się  stropu garażowego) zostało zażegnane. Do wyremontowania został plac, znajdujący się w środku.  W dniu wczorajszym - 23 kwietnia 2014 r. - ogłoszony został przetarg na wykonanie robót - dodał.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  podziękował  Komendantowi  K.  Zielińskiemuza  przedstawienie  informacji,  a  następnie  o  głos  poprosił  Komendanta  Straży  Miejskiejw Zgierzu D. Bereżewskiego.Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu D. BEREŻEWSKI krótko omówił przedłożone Radzie sprawozdanie. Poprosił o ewentualne pytania.Ilu pracowników pracuje w Komendzie Straży Miejskiej – zapytał radny S. SKUPIŃSKI.27 funkcjonariuszy i pracowników – wyjaśnił Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWSKI. Radny T.  KUPIS mówił  o przegranym przez Straż Miejską procesie sądowym toczącym sięw  sprawie  nałożenia  mandatu  na  kierowcę.  Zdjęcie  pojazdu  wykonane  zostało  błędnie  - sfotografowany został bowiem tył samochodu. 
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Komendant Straży Miejskiej D.  BEREŻEWSKI wyjaśnił,  że temat zakresu uprawnień Straży Miejskiej  był  w  ostatnim  czasie  nagłaśniany  w  ogólnokrajowych  mediach.  W  marcu  br. Trybunał  Konstytucyjny  w  sposób  jasny  określił,  że  art.  96  §  3  Kodeksu  wykroczeń  jest zgodny z Konstytucją RP - przepis ten wskazuje, że właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać, komu go powierzył do kierowania lub użytkowania. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, Straż Miejska ma prawo skierować sprawę do Sądu Rejonowego. Dotyczy to m. in. takich sytuacji, kiedy  na  zdjęciu  nie  widać  twarzy  kierującego  pojazdem.  2  kwietnia  br.  Sąd  Najwyższy potwierdził tezę, że Straż Miejska od 31 kwietnia 2010 r. posiada uprawnienia oskarżyciela publicznego w tym zakresie. Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  na  ręce  Komendanta  Straży  MiejskiejD. Bereżewskiego złożył podziękowania dla strażników miejskich za należyte wykonywanie powierzonych im obowiązków. Następnie o głos poprosił Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem UMZ M. Koralewskiego.Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Bezpieczeństwem  UMZ  M.  KORALEWSKI  poprosiło kierowanie ewentualnych pytań w zakresie przedłożonego materiału. Jak  Pan  Naczelnik  rozwiąże  sprawę  nowo  powstających  Ochotniczych  Straży  Pożarnychw Zgierzu – zapytał radny M. Pilarski.Wydział  nie  jest  organem  decyzyjnym  w  tej  sprawie,  nadzoruje  jedynie  dysponowanie budżetem przez wszystkie jednostki OSP – mówi Naczelnik M. Koralewski.Mieszkaniec  M.  KOLENDA  poprosił  o  przedstawienie  informacji  dot.  działań  podjętychw odniesieniu do skargi w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych przez pracownika UMZ. Radna B. PALMOWSKA zauważyła, że w mieście pojawiają się kolejne OSP – do czego to jest nam potrzebne? Na jaki cel Straże przeznaczają swoje budżety?Radny  T.  KUPIS  zapytał,  czy  podejmowane  są  w  mieście  jakiekolwiek  działania  związanez sytuacją na Ukrainie.Naczelnik M. KORALEWSKI odnośnie pytania pana M. Kolendy wyjaśnił, że Wydział zajmuje się  m.in.  przestrzeganiem  zasad  ochrony  danych  osobowych  w  UMZ  -  wdrożone  zostały wszelkie dokumenty wynikające z ustawy - polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem  informatycznym.  Wszyscy  pracownicy  Urzędu  są  przeszkoleni  w  tym  zakresie. Incydent,  który  miał  miejsce,  został  opisany  przez  Naczelnika  Wydziału  Finansowego odpowiadającego za kwestie ochrony danych w tym Wydziale - stosowna odpowiedź została wysłana Skarżącemu. Skarbnik Miasta również wyciągnął konsekwencje wobec Naczelnika. W temacie  OSP,  Naczelnik  wyjaśnił,  że  Wydział  odpowiada  tylko za  rozliczenia  budżetów ochotniczych straży pożarnych,  nie  za strategię.  Obowiązkiem każdej  gminy,  na podstawie ustawy,  jest  finansowanie takiej  działalności  –  dodał.  W odpowiedzi  natomiast  na  pytanie radnego  T.  Kupisa  -  Wydział  przeprowadził  wewnętrzne  szkolenie  dla  wszystkich pracowników,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  oraz  dla  mieszkańców  Zgierzaw temacie funkcjonowania struktur zarządzania kryzysowego w mieście – wszelkie materiały są dostępne na stronie internetowej UMZ.
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Radny M. PILARSKI zapytał, czy Wydział nadzoruje stan budynków wykorzystywanych przez OSP - dot. głównie jednostki przy ul. Podgórnej.Naczelnik M. KORALEWSKI powiedział, że Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem UMZ tylko i wyłącznie rozlicza budżet OSP w Zgierzu. Stan budynków to kwestie leżące w kompetencjach pozostałych wydziałów UMZ.Radna  E.  KRZEWINA  zapytała,  czy  OSP  nie  powinna  przedkładać  swoich  zamierzeń budżetowych? Zdarza się, że pod koniec roku, środki Straży są przeznaczane na „byle co” - dodała radna.Budżet dla ochotniczych straży pożarnych jest rozdzielony na każdą jednostkę w wysokości po 5 tys. zł. Środki rozdysponowane są pomiędzy różnymi paragrafami i wstępnie wiadomo, na co zostaną wydane konkretne kwoty - czy będzie to zakup materiałów, opłaty za media, naprawy sprzętu, itp. - wyjaśnił Naczelnik M. KORALEWSKI.Mieszkaniec M. KOLENDA powiedział, że owszem, otrzymał stosowne odpowiedzi na skargęi  jest  tym  usatysfakcjonowany.  Moje  pytanie  dotyczyło  jednak  szerszego  zakresu  –  czyw zakresie przetwarzania danych osobowych w UMZ nie ma żadnych nieprawidłowości - jak są zabezpieczane decyzje, gdzie sa przetrzymywane, kto ma do nich dostęp, itd.Urząd  Miasta  wdrożył  dwa  dokumenty,  których  wymaga  ustawa  o  ochronie  danych osobowych i stosowne rozporządzenie; każdy z pracowników został przeszkolony; Wydziałw  ubiegłym  roku  wdrożył  kolejny  system  bezpieczeństwa  w  postaci  monitoringu,  który wspomaga  również  kwestię  ochrony  danych  osobowych  -  wyjaśnił  NaczelnikM.  KORALEWSKI.  Nie  ma  idealnego  systemu  zabezpieczającego  dane  osobowe  -  dodał  - zawsze,  najsłabszym  ogniwem  jest  człowiek,  który  może  po  prostu  popełnić  błąd.Po wyciągnięciu konsekwencji wobec pracownika, możemy go jedynie ponownie uświadomić i mieć nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała już nigdy miejsca - zaznaczył.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  ogłosił  przerwę  w  obradach  w  celu  zwołania posiedzeń komisji RMZ: Komisja Spraw Obywatelskich, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji, Komisja Statutowo-Prawna. Po przerwie.Wiceprzewodniczący RMZ G.  MACIŃSKI  wznowił  obrady po przerwie.  Prowadzenie  obrad przekazał Przewodniczącemu RMZ J. KOMOROWSKIEMU.
Pkt 9

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 9 a)
określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego
w  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  przedszkolach  publicznych  - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 27)
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ  zgłosił następujące uwagi do projektu:
a)  w  trzecim  wierszu  podstawy  prawnej,  wykreślić  wyrazy:  "i  ust.  4"  znajdujące  się  przed  
wyrazami: "ustawy z dnia 7 września 1991 r.",
b) w  §  3,  po  wyrazach:  "Dziennik  Urzędowy  Województwa  Łódzkiego"  wykreślić  wyrazy:
"z 2012 r.".Uwaga Komisji z ppkt b) 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  XLVIII/571/14  w  sprawie  określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez 
Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych.

Pkt 9 b)
zmiany uchwały Nr XXI/196/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie 
zasad  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 29)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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XLVIII/572/14 w sprawie  zmiany  uchwały
Nr  XXI/196/04  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  27  maja  2004  r.  w  sprawie  zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pkt 9 c)
wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  programu  działań  na  rzecz  rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny” - projekt uchwały omówił Z-ca PrezydentaP. Staniszewski.Materiał poglądowy przekazany przez Prezydenta Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 30.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 31)Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ nie wydała opinii.Komisja Spraw Obywatelskich RMZ nie wydała opinii.Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ  zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 3 pkt 3 wyraz: "poprawa" zastąpić wyrazem: "poprawę",
b) w § 5 pkt 1 po wyrazach: "Wydział Promocji i Kultury" wykreślić wyrazy: "Urzędu Miasta  
Zgierza",
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c) w § 6 ust. 3 litery zastąpić punktami i odpowiednio przecinki zastąpić średnikami.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Radny A. MIĘSOK zapytał o koszty związane z wprowadzeniem "Karty Rodziny".Odpowiedzi  udzielił  Skarbnik  Miasta  R.  ZWIERZYŃSKI.  Na  posiedzeniu  Komisji  podana została informacja dotycząca  kosztów wprowadzenia  "Karty Rodziny" w przypadku 100% obłożenia  -  czyli  wykorzystania  wszelkich  możliwości  przez  wszystkich  uprawnionych  -w skali roku byłby to koszt od 282 000 zł do 332 000 zł. - powiedział. Prezydent I. WIECZOREK dodała, że procedowana uchwała ma charakter intencyjny. Na ten moment,  dokument  nie  niesie  ze  sobą  żadnych  kosztów.  Katalog  ulg  i  zniżek  zostanie wypracowany przez powołany do tego celu zespół, który będzie składał się głównie z radnych –  zaznaczyła.  Chciałabym,  aby  państwo  radni  czynnie  włączyli  się  w  opracowanie harmonogramu ulg - dodała Pani Prezydent.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zapytał,  ile  zyskać  może  osoba  korzystającaz  proponowanych  ulg?  Przewodniczący  zgłosił  uwagi  do  materiału,  m.in.  braku  autora podjęcia uchwały - czyli Rady Miasta - oraz terminów wprowadzenia ulg, zaplanowanych na lipiec.Prezydent  I.  WIECZOREK  wyjaśniła,  że  lipcowy  termin  jest  orientacyjny,  podanyw przybliżeniu -  biorąc pod uwagę czas potrzebny na uszczegółowienie katalogu ulg oraz czasu potrzebnego na publikację.Radny  A.  MIĘSOK  odnośnie  zapisu  w  projekcie  uchwały  dot.  popularyzacji  programuw mediach – zapytał, o jakich mediach jest mowa i jakie są przewidywane koszty?Szerszym instrumentem, niż tylko promocja, jest piar, który bardzo często jest nieodpłatny. Być może nasza TV Cetrum mogłaby także bezpłatnie propagować założenia programu, poza tym, mamy podpisaną umowę z TVP 3 – wyjaśniła Pani Prezydent I. WIECZOREK.Radny A. MIĘSOK poprosił o podanie kwoty wynikającej z umowy zawartej z TVP 3.Prezydent  I.  Wieczorek  powiedziała,  że  w  tej  chwili  na  sali  nie  ma  Naczelnika  Wydziału Promocji, wobec czego informacja zostanie udzielona w przerwie obrad.Radny M.  PILARSKI poprosił  o  5 minut  przerwy do czasu przybycia  Naczelnika  Wydziału Promocji UMZ.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK dodał, że ta umowa została podpisana już dawno i nie została utworzona na potrzeby wdrożenia „Karty Rodziny Wielodzietnej”.Naczelnik Wydziału Promocji UMZ T. ZGIERSKI wyjaśnił, że umowa podpisana jest na emisję 10 programów, łącznie na kwotę 25 000 zł.W związku z brakiem kolejnych 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 XLVIII/573/14 w sprawie wprowadzenia na 
terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  programu  działań  na  rzecz  rodzin  wielodzietnych  pod 
nazwą „Zgierz dla Rodziny”.Radny K. WĘŻYK zgłosił wniosek formalny. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażającego protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej, w ostatnim ppkt, pkt 9.W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony.Prezydent I.  WIECZOREK podziękowała za podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz  dla  Rodziny”.  Następnie  poprosiła  o przyjęcie  wniosku dot.  powołania  zespołu ds. opracowania  katalogu  ulg  i  zniżek  dla  rodzin  wielodzietnych  zamieszkujących  na  terenie Zgierza. Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  zespół  powinien  zostać  powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta. W toku dyskusji ustalono, iż do dnia 30 kwietnia br., do Biura Rady, radni zgłoszą chęć udziału w ww. zespole. Informacja zostanie następnie przekazana Prezydent I. Wieczorek.Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał,  czy  Pani  Prezydent  przewiduje  zaproszenie  przedstawiciela rodzin wielodzietnych do zespołu.powiedziała, że Pan Poseł Matuszewski zostanie zaproszony do prac w Zespole.  Inne osoby - oczywiście - czemu nie - dodała.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że kiedy w Sejmie, podejmowane są decyzje dotyczące  nas  wszystkich,  nikogo  z  mieszkańców  nie  zaprasza  się  do  udziału  w  dyskusjii konsultacji pomysłów.Radna B. ŚWIĄTCZAK przeprosiła za swoją nieobecność w trakcie głosowania nad projektem uchwały. Powiedziała, że jest za wprowadzeniem "Karty Rodziny".Radny M. PILARSKI zaprotestował wobec złośliwościom wygłaszanym przez Panią Prezydent pod adresem Posła Matuszewskiego, który popiera inicjatywę i jest za wprowadzeniem Karty. Pan  Poseł  ma  już  dwójkę  dorosłych  dzieci  i  raczej  nie  jest  już  przedstawicielem  rodzin wielodzietnych -  dodał -  chyba,  że miałby zostać  członkiem Zespołu jako osoba inicjująca akcję.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o uspokojenie dyskusji.Chęć udziału w Zespole zgłosili: radna B. Świątczak oraz Przewodniczący RMZ J. Komorowski.

15



Pkt 9 d)
uchylenia uchwały Nr XLVI/530/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy  Miasto  Zgierz  do  Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego: 
Dziedzictwo Kulturowe  – priorytet  1 –  Ochrona  zabytków - projekt  uchwały  omówiła Prezydent I. WIECZOREK.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 XLVIII/574/14 w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XLVI/530/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz 
do Programu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego:  Dziedzictwo Kulturowe – 
priorytet 1 – Ochrona zabytków.

Pkt 9 e)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu 
multimedialnego  do  pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu 
„Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji 
kluczowych  uczniów”  współfinansowanego  przez  Fundację  PGNiG  im.  Ignacego 
Łukasiewicza w Warszawie - projekt uchwały omówiła Prezydent I. WIECZOREK.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w tytule uchwały, po wyrazach: "Gminy Miasto Zgierz do" wyraz: "projektu"  
zastąpić wyrazem: "konkursu".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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVIII/575/14 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do 
pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu  „Interaktywna  pracownia 
matematyczna”,  mającego  na  celu  doskonalenie  kompetencji  kluczowych  uczniów” 
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie.

Pkt 9 f)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu 
multimedialnego  do  pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu 
„Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji 
kluczowych  uczniów”  współfinansowanego  przez  Fundację  mBanku  w  Warszawie - projekt uchwały omówiła Prezydent I. WIECZOREK.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w tytule uchwały, po wyrazach: "Gminy Miasto Zgierz do" wyraz: "projektu"  
zastąpić wyrazem: "konkursu".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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVIII/576/14 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do 
pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu  „Interaktywna  pracownia 
matematyczna”,  mającego  na  celu  doskonalenie  kompetencji  kluczowych  uczniów” 
współfinansowanego przez Fundację mBanku w Warszawie.

Pkt 9 g)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu 
multimedialnego  do  pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu 
„Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji 
kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź w Lubinie - projekt uchwały omówiła Prezydent I. WIECZOREK.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w tytule uchwały, po wyrazach: "Gminy Miasto Zgierz do" wyraz: "projektu"  
zastąpić wyrazem: "konkursu".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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVIII/577/14 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto Zgierz do konkursu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do 
pracowni  matematycznej  na  potrzeby  realizacji  projektu  „Interaktywna  pracownia 
matematyczna”,  mającego  na  celu  doskonalenie  kompetencji  kluczowych  uczniów” 
współfinansowanego przez Fundację mBanku w Warszawie.

Pkt 9 h)
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Mechatronika  w  gimnazjum” 
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie - projekt uchwały omówiła Prezydent I. WIECZOREK.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja  proponuje,  w  drugim  wierszu  podstawy  prawnej,  po  wyrazach:  "poz.  1318"  dodać  
wyrazy: "z 2014 r. poz. 379".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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVIII/578/14 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Mechatronika  w  gimnazjum”  współfinansowanego 
przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie.

Pkt 9 i)
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnych  -  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  z  dnia  24  kwietnia  2014  r.  omówił Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w trzecim wierszu podstawy prawnej,  po wyrazach: "poz. 1646" dodać wyrazy: "z 2014 r.
poz. 379",
b) w metryce załącznika Nr 1, wyraz: "Uchwały" napisać mała literą,
c) w załączniku Nr 3, w tabeli, w kolumnie trzeciej, Dział 700 Rozdział 70001 § 6050 wyraz:  
"Miasta" napisać małą literą,
d) w załączniku Nr 3, w tabeli, w kolumnie trzeciej, Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 wyraz:  
"Placu" napisać małą literą.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, zgłosił wniosek o zdjęcie środków z remontu nawierzchni ulicy ks. J. Popiełuszki - 100 000 zł na dokończenie zadania na ulicy Żytniej. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że na sali nie ma autora projektu. Poprosiło poinformowanie Pani Prezydent o złożonym wniosku i przybycie na obrady. Skarbnik R.  ZWIERZYŃSKI poinformował,  iż  kwota 100 000 zł zaproponowana na remont nawierzchni  ul.  ks.  J.  Popiełuszki  pochodzi  z  tytułu  zmniejszenia  wydatków  z  poręczeń  i gwarancji.Radny M. PILARSKI w związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na Panią Prezydent, zaproponował  zawieszenie  procedowanie  tego  ppkt  i  przejście  do  kolejnego  projektu uchwały.
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Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zwrócił  uwagę,  że nie można procedować projektu uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  prognozie  Finansowej  bez  podjęcia  uchwały  w sprawie zmian w budżecie. W związku z powyższym, przchylając sie do wniosku radnego M. Pilarskiego zawiesił procedowanie pkt 9 ppk i) i j) przechodząc do ppkt k).
Pkt 9 k)

wprowadzenia  planu  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego
w Zgierzu - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 41)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydała opinię pozytywną (zał. nr 43)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w treści załącznika, wyrazy: "Uchwały" (w określeniu - uchwały Rady Miasta Zgierza) oraz  
"Zarządzenia"  (w  określeniu  -  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Zgierza)  oraz  "Przewozowe"
(w określeniu - ustawa Prawo przewozowe), napisać małą literą,
b) w treści załącznika, przy powoływaniu się na podstawę prawną, wykreślić skróty: "tj.",
c) na stronie 4 projektu, w pierwszym akapicie, wyraz: "Ustawa" napisać małą literą,
d)  na  stronie  9  projektu,  w  trzecim  akapicie,  wyraz:  "Włókienniczego"  zastąpić  wyrazem:  
"Wełnianego",
e)  na  stronie  26  projektu,  w  drugim  akapicie,  wyrazy:  "16  października  2013  r."  zastąpić  
wyrazami: "16 października 2014 r."
f)  na  stronie  33  projektu,  w  pierwszym  akapicie,  wyrazy:  "16  grudnia  2013  r."  zastąpić  
wyrazami: "16 grudnia 2010 r.",
g) na stronie 43 projektu, w punkcie 10, wykreślić wyraz: "być",
h) na stronie 44 projektu, w szóstym akapicie, wyrazy: "5 września 2014 r." zastąpić wyrazami:
"5 września 2013 r.",
i) na stronie 45 projektu, w piątym akapicie, w wyrazie: "niezw ł ocznie" usunąć zbędne spacje,
j) na stronie 53 projektu, w drugim akapicie, tiret pierwszy, wyraz: "Miasta" napisać małą literą  
oraz uaktualnić numery linii tramwajowych,
k)  na  stronach  56  i  57  projektu,  w  tabeli,  wyraz:  "Dodatkowe"  (w  określeniu  -  Informacje 
dodatkowe) napisać małą literą,
l)  na  stronie  56  i  57  projektu,  w  tabeli  oznaczonej  jako  "Informacje  dodatkowe"  w  treści  
trzeciego tiretu, wyraz: "zaadaptowaniem" zastąpić wyrazem: "zaadaptowanie",
m) na stronie 62 projektu, w drugim akapicie, wyrazy: "25 kwietnia 2014 r." zastąpić wyrazami:
"25 kwietnia 2013 r.".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  informuje,  iż  kolejność  podejmowanych  uchwał powinna być zgodna z porządkiem obrad. W związku z tym, zawiesił procedowanie bieżącego punktu, wracając do ppkt i).
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Pkt 9 i) - cd.
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnychGłos  zabiera  Prezydent  I.  WIECZOREK.  Prosi  o  ogłoszenie  15-minutowej  przerwy  na konsultację z pracownikami Wydziału Infrastruktury UMZ w temacie zgłoszonego przez Klub Radnych  Jerzego  Sokoła  wniosku  i  ustalenie  kosztów  niezbędnych  do  wykonania całościowego remontu ul. Żytniej. Radni proponują dalsze procedowanie uchwał bez ogłaszania przerwy w obradach.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  związku  z  powyższym,  proponuje  zmianęw  porządku  obrad  poprzez  przeniesienie  projektu  uchwały  z  ppkt  k)  w  sprawie wprowadzenia  planu  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  w Zgierzu do ppkt i).W  głosowaniu:  za  -  17,  przeciw  -  0,  wstrzym.  -  0,  zmiana  porządku  obrad  została wprowadzona. Prezydent  I.  WIECZOREK  mimo  wszystko  proponuje  ogłoszenie  przerwy  w  obradach.W temacie ul. Żytniej, chcę także spotkać się ze swoimi Zastępcami  - dodała.

Pkt 9 i) - [k)] cd.
wprowadzenia  planu  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego
w ZgierzuRadny  A.  MIĘSOK  zwrócił  uwagę,  że  art.  10  ustawy  o  transporcie  zbiorowym  wskazuje,że "Informację  o opracowanym projekcie  planu transportowego ogłasza  się  w miejscowej prasie...". Zatem nie chodzi o konsultacje - jak wynika z opracowania stanowiącego załącznik do uchwały -  tylko o opracowanym projekcie planu transportowego. Ponadto,  art.  84 ww. ustawy mówi: "Do czasu uchwalenia pierwszego planu transportowego, jednak nie dłużej niż w okresie (...)  3 lat od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku planu transportowego opracowanego  przez  właściwą  jednostkę  samorządu  terytorialnego  -  może  być  zawarta umowa  o  świadczenie  usług  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  na  okres  nie dłuższy niż 3 lata.". Ustawa weszła w życie 1 marca 2011 roku, dziś mamy 24 kwietnia 2014 r. - trzy lata minęły w marcu - zauważył radny. Zastanawiające jest, że w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  przygotowanych  do  przetargu  na  przewoźnika,  widnieje  zapis,że umowa zostanie podpisana na 10 lat. Specyfikacja powinna być oparta na zapisach Planu - u  nas  jest  odwrotnie  -  wtrącił.  Nie  przyjęliśmy  Planu  a  jego  założenia  znalazły  sięw specyfikacji przetargu. Dziś naprawiamy coś, o czym zapomniano - mówił. Radny poprosiło zajęcie stanowiska przez projektodawcę.Kierownik  MUK  A.  KACPRZYCKI  wyjaśnił,  że  projekt  Planu  był  trzykrotnie  ogłaszanyw  Ekspresie  Ilustrowanym.  Kierownik  przypomniał,  że  nadal  obowiązuje  Plan  Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza przyjęty uchwałą w 2007 roku. Radny A. MIĘSOK powtórzył, że na stronie siódmej opracowania widnieje następujący zapis: "komunikat  o  prowadzonych  konsultacjach  został  podany  do  wiadomości  przez  lokalne media",  natomiast  ustawa  wskazuje,  że  "informację  o  opracowanym  projekcie  planu 
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transportowego ogłasza się w miejscowej prasie..." - jest różnica pomiędzy "konsultacjami"a "projektem" - zauważył radny.Kierownik  MUK  A.  KACPRZYCKI  powiedział,  że  w  prasie  lokalnej  ukazał  się  komunikat, informujący o tym, że na stronie MUK-u dostępny projekt Planu i można do niego zgłaszać uwagi.Radny A. MIĘSOK zapytał, czy zdaniem Kierownika "wszystko jest w porządku"?Tak,  moim  zdaniem  wszystko  jest  w  porządku  -  odpowiedział  Kierownik  MUKA. KACPRZYCKI.Radny M. PILARSKI zaproponował doprecyzowanie zapisu o którym mówił radny A. Mięsok poprzez przyjęcie zmiany w formie autopoprawki.Z-ca Prezydenta B.  BĄCZAK "treść zaproponowaną i  odczytaną przez radnego A.  Mięsoka" przyjął w formie autopoprawki.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI  zauważył,że w Planie Transportowym nie ma stanowiska Miasta w kwestii podtrzymania linii "46".Kierownik MUK A. KACPRZYCKI powiedział, że z opracowania wynika, iż utrzymanie linii "46" jest niezbędne, nawet w kontekście starania się o dofinansowanie na projekt dot. Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Radny A. MIĘSOK powiedział, że Kierownik wielokrotnie obiecywał, że przedstawi radnym uzgodnienie wynikające z art. 13 ust. 3 ustawy o transporcie zbiorowym, tj. "Wójt, burmistrz, prezydent  miasta  lub  zarząd  związku  międzygminnego  przedstawia  odpowiednio  radzie gminy  albo  zgromadzeniu  związku  międzygminnego  do  uchwalenia  projekt  planu transportowego  uzgodniony  z  właściwymi  organami  sąsiednich  gmin  lub  zarządem sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony, w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.".Kierownik  MUK  A.  KACPRZYCKI  powiedział,  że  rozmowa  na  ten  temat  odbyła  się  dzisiaj. Dokumenty mogą zostać dostarczone w przeciągu kilku minut. Dodał, że zgodnie z trybem uchwalania  Planu,  prośba  o  opinię  została  skierowana  do  następujących  samorządów: Aleksandrów  Łódzki,  Gmina  Zgierz,  Łódź,  Stryków,  Ozorków,  Gmina  Wiejska  Ozorków.W  przewidzianym  terminie  dostaliśmy  odpowiedź  od  Aleksandrowa  i  Strykowa  -  nie wniesiono uwag. Gmina Ozorków, Gmina Zgierz i Łódź nie wypowiedziała się, prze co rozumie się także brak uwag do Planu.Radny A.  MIĘSOK zauważył,  że przedstawienie  takich dokumentów to  wymóg wynikającyz przepisów. Radny M. PILARSKI zauważył, że jest deklaracja odpowiedzialnej osoby, czyli Kierownika. Czy musimy czekać na dostarczenie dokumentów?Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zwrócił  się  do  radnych  z  zapytaniem,  kto  jest  za dalszym procedowaniem - bez konieczności czekania na dostarczenie dokumentów z MUK-u?
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W głosowaniu:  za -  16,  przeciw -  1,  wstrzym. -  1,  większość radnych opowiedziała się  za procedowaniem bez przerwy.W związku z brakiem kolejnych 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  XLVIII/579/14  w  sprawie  wprowadzenia 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  ogłosił  15  minut  przerwy  na  wniosek  PrezydentI. Wieczorek. Po  przerwie.  Przewodniczący  wznowił  obrady  po  przerwie.  Poinformował,  że  Kierownik MUK-U A. Kacprzycki złożył na Jego ręce dokumenty o które prosił radny A. Mięsok. Czy ktośz państwa radnych jest zainteresowany, jeśli tak, to proszę o informację - dodał.

Pkt 9 j) - [i)] cd.
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnychRadny  J.  SOKÓŁ  poinformował,  iż  po  spotkaniu  i  dyskusji  z  przedstawicielem  Wydziału Infrastruktury UMZ, Klub zmodyfikował swój wniosek i wnosi o przesunięcie 40 000 zł na ulicę Żytnią i pozostawienie 60 000 zł na remont ulicy Popiełuszki.Prezydent I. WIECZOREK przyjęła wniosek. Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI zwrócił się do Rady z prośba o zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie projektu w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych z ppkt o) do ppkt k). Zmiany budżetu muszą zostać podjęte przed zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej - wyjaśnił.Radny T. KUPIS zauważył, że kwota 40 000 zł może okazać się niewystarczająca na wykonanie remontu ulicy.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że jest to wola wnioskodawcy. Następnie poddał pod głosowanie propozycję zmiany w porządku obrad poprzez przeniesienie projektu uchwały z ppkt o) do ppkt k).W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o przedstawienie treści autopoprawki.Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI wyjaśnił, że w związku z wnioskiem Klubu Radnych do projektu wprowadza  się  zmiany  w  części  wydatkowej  -  wydatki  bieżące  i  majątkowe  orazw  uzasadnieniu:  zwiększenie  środków  na  ul.  Popiełuszki  -  60  000  zł  i  zwiększenie  naul. Żytnią - 40 000 zł.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI skierował do radnych zapytanie, czy jest konieczność sporządzania autopoprawki na piśmie?Radny J. SOKÓŁ powiedział, że wystarczy deklaracja słowna Skarbnika i Prezydenta.Radny  M.  PILARSKI  dodał,  że  zapis  dot.  wprowadzanej  autopoprawki  znajdzie  się  takżew protokole z obrad sesji, więc nie ma konieczności przedstawiania jej na piśmie.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał  pod  głosowanie  podjęcie  ww.  uchwały  wraz  z  dwiema  autopoprawkami  z  dnia24 kwietnia br.W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XLVIII/580/14  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Pkt 9 k) - [0)]
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnych -  projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 24 kwietnia br. omówił SkarbnikR. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 44)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następującą uwagę:
a) w trzecim wierszu podstawy prawnej,  po wyrazach: "poz. 1646" dodać wyrazy: "z 2014 r.
poz. 379".Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały wraz z autopoprawką z dnia 24 kwietnia br.W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XLVIII/581/14  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Pkt 9 l) 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 -  projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 24 kwietnia br. omówił Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 45)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w trzecim wierszu podstawy prawnej,  po wyrazach: "poz. 1646" dodać wyrazy: "z 2014 r.
poz. 379",
b) w załączniku Nr 2, w tabeli, w kolumnie drugiej określającej nazwę i cel, po każdym zadaniu,  
usunąć średni, pozostawiając jedynie kropkę,
c) w załączniku Nr 3, w drugim śródtytule, wyraz: "Załączniku" napisać małą literą,
d) w załączniku Nr 3, w pkt 1.1 wykreślić cudzysłów przed wyrazem: "Wydatki",
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e) w załączniku Nr 3,  w pkt 1.3.2.9 cudzysłów znajdujący się na końcu wiersza przenieść do  
następnego.Uwagi zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały wraz z autopoprawką z dnia 24 kwietnia br.W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLVIII/582/14  w  sprawie  zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Pkt 9 m) 
zmiany  uchwały  Nr  XXXV/383/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  25  kwietnia  2013  r.
w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  oraz  warunków  i  zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miasto Zgierz - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 46)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 47)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 48)Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi:
a)  w  §  1,  po  wyrazach:  "Dziennik  Urzędowy  Województwa  Łódzkiego"  wykreślić  wyrazy:
"z 2013 roku,",
b)  w  §  2,  wyraz:  "Załącznika"  napisać  małą  literą  oraz  po  wyrazach:  "Dziennik  Urzędowy  
Województwa Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2013 roku,",
c) w metryce załącznika, wyraz: "Uchwały" napisać małą literą,
d) w tytule załącznika, wyraz: "własćicielem" zastąpić wyrazem: "właścicielem",
e) w tabeli znajdującej się w załączniku, w pierwszym wierszu, drugiej kolumnie, po wyrazie:
"wg" wykreślić kropkę,
f) w tabeli znajdującej się w załączniku, w drugiej kolumnie, wszędzie gdzie powołuje się nazwę:
"Pl. Kilińskiego" oraz "Pl. Targowy", skrót: "Pl." zastąpić wyrazem: "Plac",
g) w tabeli znajdującej się w załączniku, w drugiej kolumnie, liczba porządkowa 31 i 32, wyrazy:  
"PDPS" zastąpić wyrazem: "DPS".

Komisja  poddała  także  pod  rozwagę  zmianę  nazwy  dwóch  przystanków  (poprzez  usunięcie  
wyrazu: "koniec") wpisanych w tabeli znajdującej się w załączniku, w drugiej kolumnie, liczba  
porządkowa  169  i  170:  "Wiosny  Ludów/Aniołowska  koniec  kierunek  Zgierz"  oraz  "Wiosny  
Ludów/Aniołowska koniec kierunek Grotniki".Uwagi oraz wniosek Komisji, zostały przyjęte w formie autopoprawki.Radny S. SKUPIŃSKI zapytał ile kosztuje jedna wiata przystankowa?Kierownik MUK-u A. KACPRZYCKI powiedział, że cena zależy od typu wiaty. Koszt jednej to kwota w granicach 6 000 zł brutto.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVIII/583/14 w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków  komunikacyjnych  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 9 n) 
zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  wprowadzenia  specjalnej 
zintegrowanej  oferty  taryfowej  Wspólny  Bilet  Aglomeracyjny -  projekt  uchwały  po autopoprawce omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 49)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 50)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 51)Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi:a) w § 1 dodać ustęp trzeci o treści: "Porozumienie, po podpisaniu, podlega opublikowaniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.",
b) w metryce załącznika, wyraz: "Uchwały" napisać mała literą.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLVIII/584/14  w  sprawie  zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego wprowadzenia specjalnej  zintegrowanej 
oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny.

Pkt 9 o) 
skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  -  projekt  uchwały  omówił  Przewodniczący  RMZJ.  KOMOROWSKI.  Wyjaśnił,  że  sprawę rozpatrywała  Komisja  Rewizyjna RMZ i  po analizie wydała opinię o bezzasadności skargi.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART dodał,  że  Komisja  zgodziła  się  z  tym,  że  temat  jest  wart  uwagi,  ale  jednocześnie  nie dopatrzono się zaniedbań ze strony Prezydenta Miasta Zgierza. Powiedział także, że Komisja zwróciła się  do Prezydenta  Miasta  z  wnioskiem o przedstawienie informacji  o  wszystkich terenach znajdujących sie w obszarze miasta, które w wyniku obfitych opadów deszczu są narażone na zalewanie. Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi:
a) w załączniku, w punkcie ósmym, trzecim wierszu, po cyfrze: "2" usunąć kropkę,
b)  w  załączniku,  w  punkcie  jedenastym,  wyrazy:  "Pani  Prezydent"  zastąpić  wyrazami:  
"Prezydentowi Miasta Zgierza",
c) w załączniku, w punkcie piętnastym, wyrazy: "Marcina Ziomki" zastąpić wyrazami: "Marcina  
Ziomka",
d) w załączniku, w punkcie piętnastym, w wyrazie: "brodawko waty ch" usunąć zbędne spacje,
e)  w  załączniku,  w  punkcie  dwudziestym  czwartym,  wyraz:  "zgadzaił"  zastąpić  wyrazem:  
"zgodził".
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Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLVIII/585/14  w  sprawie  skargi  na 
Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 9 p) 
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz lokalu do wynajmowania 
na czas trwania stosunku pracy - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 52)Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 53)Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 54)

Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi:
a) usunąć z projektu datę podjęcia uchwały, czyli "15 kwietnia 2014 r.",
b) w § 2, po punktach, przecinki zastąpić średnikami.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.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  XLVIII/586/14  w  sprawie  wydzielenia
z  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasta  Zgierz  lokalu  do  wynajmowania  na  czas 
trwania stosunku pracy.

Pkt 9 q) 
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 wraz z autopoprawką (w podstawie prawnej po wyrazie: "poz. 1318"  dodać: "Dz. U. z 2014 r. poz. 379") omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Z-ca Przewodniczącego 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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLVIII/587/14 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.
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Pkt 9 r) 
w  sprawie  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  wyrażającego  protest  przeciwko  zbyt 
niskiej subwencji  oświatowej -  projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Budżetui Finansów RMZ K. WĘŻYK.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 55)Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi:
a) w akapicie pierwszym wyraz: "cyklicznie: zastąpić wyrazem: "rokrocznie",
b) w akapicie drugim przed wyrazem: "ustawie" dodać literę: "w", a wyrazy: "powodują ciągły  
wzrost" zastąpić wyrazami: "skutkują ciągłym wzrostem",
c) w akapicie czwartym, po wyrazach: "nie przekazując" wykreślić wyrazy: "na nie" a następnie,  
wyrazy:  "nie  przekazując  odpowiednich  środków  finansowych"  przenieść  po  wyrazach:  
"Rzeczypospolitej Polskiej" stosując odpowiednio przecinki.Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.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  XLVIII/588/14  w  sprawie  w  sprawie 
stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  wyrażającego  protest  przeciwko  zbyt  niskiej 
subwencji oświatowej.

Pkt 10
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.Materiał  stanowi  załącznik  nr  56 do  protokołu.  Do  tematu  wprowadziła  Z-ca  Naczelnika Wydziału Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Młodzieży UMZ R. MALINOWSKA.Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych?Z-ca Naczelnika R. MALINOWSKA powiedziała, że osobiście przekazywała na ręce pani Jolanty Podwysockiej zaproszenie na komisje, które zajmowały się tym tematem. Termin sesji RMZ jest podawany do publicznej wiadomości.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI podziękował  za  przygotowanie  materiału  a  następnie  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie sprawozdania.W  głosowaniu:  za  -  14,  przeciw  -  0,  wstrzym.  -  1,  Rada  Miasta  Zgierza  przyjęła 
sprawozdanie.
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Pkt 11
Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadańMateriał stanowi załącznik nr 57 do protokołu.W  związku  z  brakiem  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ  podziękowałza przygotowanie materiału a następnie przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 12
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiPrzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przedstawił  informację  nt.  działalności  pomiędzy sesjami (załącznik nr 58).

Pkt 13
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjamiSprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu  od 17 marca do 13 kwietnia 2014 r. stanowi załącznik nr 59 do protokołu.Radny  A.  MIĘSOK  poprosił  o  informację  nt.  spotkań  z  Prezesem  MPGK  Sp.  z  o.  o.z następujących dni: 19, 21, 31 marca oraz 10 kwietnia. Jak był temat tych spotkań?Rozmawialiśmy  o  bieżących  planach  Spółki,  m.  in.  o  termomodernizacji  budynku  łaźni miejskiej - wyjaśniła Prezydent I. WIECZOREK.Na wszystkich czterech spotkaniach? - zapytał radny Z. MIĘSOK.Tak. Tematyką tych spotkań było także omawianie bieżącego wykonywania zadań zleconych przez miasto - dodała Prezydent I. WIECZOREK.Radny A. MIĘSOK wyjaśnił, że w przypadku innych wymienionych zebrań jest podany temat rozmów, natomiast w kwestii posiedzenia z Prezesem Spółki - nie ma - stąd moje pytanie - dodał radny.Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  sugerowała  się  uwagami  płynącymi  ze  strony radnych. Sprawozdanie jest ograniczone do najważniejszych działań w minionym miesiącu.Radny T.  KUPIS przyznał słuszność radnemu A. Mięsokowi.  Dodał,  że Jego zdaniem, temat każdego spotkania powinien zostać krótko przedstawiony.Prezydent  I.  WIECZOREK  powiedziała,  że  przeanalizuje  pod  tym  kątem  sprawozdania przedkładane Radzie przez poprzednich prezydentów. W związku z brakiem kolejnych uwag, Rada Miasta Zgierza przyjęła Sprawozdanie Prezydenta Miasta  Zgierza  z  prac  między  sesjami z  okresu  od  17  marca  do  13  kwietnia  2014  r.w głosowaniu: za - 13, przeciw - 0 , wstrzym. - 0.
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Pkt 14
Zapytania i wolne wnioskiRadny  A.  MIĘSOK  poprosił  o  udostępnienie  protokołu  pokontrolnego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej z dnia 10 lutego br., z kontroli przeprowadzonej w UMZ.Skarbnik  R.  ZWIERZYŃSKI  wyjaśnił,  że  protokół,  razem  ze  stanowiskiem  RIO,  będzie opublikowany na stronie internetowej UMZ.

Pkt 15
Zamknięcie obrad sesjiW związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miasta Zgierza.

 PRZEWODNICZĄCY  WICEPRZEWODNICZĄCYRady Miasta Zgierza      Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski         Grzegorz Maciński                              

                                   

ProtokołowałaKatarzyna WilgockaBiuro Rady Miasta Zgierza
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