
Protokół Nr XLIX/14
z XLIX sesji Rady Miasta Zgierza 

z dnia 29 maja 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 – 17.15.
Tabela obecności:Ustawowa liczba radnych - 23Stan faktyczny radnych - 23Radni obecni - 22Radni nieobecni - 01 (radny M. Sencerek) Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie  tytułów  honorowych  "Zasłużony  dla  Miasta  Zgierza"  oraz  "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza". 3. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza. 4. Wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych". 5. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. 6. Uwagi do porządku obrad. 7. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji. 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 9. Zapytania mieszkańców. 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.11. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały Nr XLVIII/580/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,b)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,e)  zmiany  uchwały  Nr  VI/39/11  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  24  lutego  2011  r.w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  Miejskiego  Zespołu  Przychodni  Rejonowychw Zgierzu,f) 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) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,h)  nadania imienia Stanisława Olczyka lodowisku przy ulicy  Bolesława Leśmiana 1w Zgierzu,
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i) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,j) wygaśnięcia mandatu radnego.12. Koncepcja rozwoju Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych na terenie miasta. 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr VI/40/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011  roku  w sprawie  przyjęcia  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2011-2015. 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 16. Prezentacja  nt.  idei  oraz  przygotowania  zasad  przebiegu  budżetu  obywatelskiegow Zgierzu. 17. Zapytania i wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad sesji. 
Pkt 1

Otwarcie sesjiPrzewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza  J.  KOMOROWSKI  otworzył  XLIX  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 tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy 
Obywatel Miasta Zgierza"Tytułami  zostali  uhonorowani:  pan  Michał  Strzelecki  -  tytuł  "Honorowy  Obywatel  Miasta Zgierza", Marian Filipowicz - tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza".Kwiaty i  odznaczenia wręczyli uhonorowanym Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI oraz Prezydent Miasta I. WIECZOREK. Odznaczeni tytułami podziękowali za wyróżnienie.

Pkt 3
Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta ZgierzaNagrody  sportowe  Rady  Miasta  Zgierza otrzymali  pani  Anna  Zwirydowska,  pani  Roksana Zasina,  pan Dawid Romanowicz,  pan Damian Terenowicz,  pan Marcin Majka,  pan Mateusz Nejman oraz pan Krzysztof Swoboda.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI przedstawił  wyróżnionych nagrodami sportowców. Powiedział:

"Pani Anna Zwirydowska, otrzymuje nagrodę sportową Rady Miasta Zgierza już po raz drugi w tym roku, a przecież poprzednią otrzymała zaledwie miesiąc temu – 24 kwietnia 2014 r. Tuż  po  tamtej  uroczystości,  a  zaledwie  trzy  tygodnie  po  zdobyciu  tytułu  Wicemistrzyni Europy wywalczyła na Mistrzostwach Polski złoty medal w wadze 58 kg. Nasze miasto może być dumne z tak wspaniałych wyników zawodniczki Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego. Obydwa  tytuły  są  potwierdzeniem jej  talentu  i  prawdziwie  mistrzowskiej  formy  i  dobrze 
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rokują  przed  organizowanymi  za  rok  mistrzostwami  świata  oraz  Igrzyskami  Olimpijskimiw Rio de Janeiro 2016. Z przyjemnością przypomnę jeszcze wcześniejsze medalowe wyniki tej czołowej  zawodniczki  rankingów  światowych  i  europejskich,  uzyskane  w  barwach  ZTA:- w 2013 r. – zdobycie złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski Seniorek w zapasach, w 2012 r. –  zdobycie  złotego  medalu  i  tytułu  Mistrzyni  Polski  Seniorek  oraz  zajęcie  4.  miejscaw Drużynowym Pucharze Europy w zapasach kobiet w Moskwie;- w 2010 r. – zajęcie III miejsca w Super Pucharze Polski (grudzień).Pani Anna jest trzykrotną stypendystką sportową Rady Miasta Zgierza, podobnie po raz trzeci otrzymuje  nagrodę  sportową  Rady  Miasta  Zgierza.  Posiada  klasę  mistrzowską międzynarodową i jest członkinią kadry narodowej seniorek.
Pani Roksana Zasina została wyróżniona nagrodą sportową Rady Miasta Zgierza już po raz siódmy z rzędu! Sukcesy sportowe kwalifikujące ją do przyznania tego wyróżnienia zaczęły się  w 2008  r.,  gdy po raz  pierwszy sięgnęła  po  Mistrzostwo  Polski.  Od tej  pory  nie  było mistrzostw, na których nie zdobyłaby medalu (a zazwyczaj był to krążek w kolorze złotym). Obok  współzawodnictwa  krajowego  uzyskiwała  także  sukcesy  w  zawodach międzynarodowych – wymienić trzeba:- zdobycie tytułu Mistrzyni Europy w kat. 55 kg w 2013 r.,- zajęcie 3. miejsca w Turnieju Międzynarodowym FILA w Baku w 2010 r., a następnie w tym samym roku zajęcie 4. miejsca w Drużynowym Pucharze Europy kobiet w Moskwie,- zajęcie 5. miejsca na Mistrzostwach Świata Seniorów w tym samym mieście w roku 2010.Pani Roksana nieprzerwanie od 2008 r. otrzymuje stypendium sportowe Rady Miasta Zgierza.Posiada klasę mistrzowską międzynarodową i jest członkinią kadry narodowej seniorek.
Pan Dawid Romanowicz został wyróżniony nagrodą sportową Rady Miasta Zgierza po raz pierwszy, a uzyskał ją za zdobycie w 2014 r. Mistrzostwa Polski seniorów w zapasach w stylu wolnym w kategorii  wagowej 61 kg.  Tytuł  ten wywalczył  w imponującym stylu:  w trzech zwycięskich  walkach  stracił  zaledwie  5  punktów.  To  jeden  z  najbardziej  obiecujących młodych  zawodników  ZTA  –  kilka  dni  przez  mistrzostwami  skończył  zaledwie  20  lat.W roku ubiegłym wywalczył identyczny tytuł, ale w kategorii wiekowej juniorów. Jest także stypendystą  sportowym Rady Miasta  Zgierza  nieprzerwanie od 2008 r.  i  członkiem kadry narodowej juniorów.
Pan  Damian  Terenowicz,  23-letni  zapaśnik  jest  studentem  Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski senioróww 2014 r.  w stylu wolnym w kategorii  wagowej 97 kg wywalczył  pokonując w drodze do finału  dwóch  faworyzowanych  rywali.  Rok  wcześniej  był  Młodzieżowym  Wicemistrzem Polski. W latach 2008 – 2012 był stypendystą sportowym Rady Miasta Zgierza. Posiada klasę mistrzowską i jest członkiem kadry narodowej seniorów.
Marcin Majka to kolejny z wielkich talentów zapaśniczych, które objawiły się w ZTA. Jego wynik nie był przypadkowym: wcześniej Marcin czterokrotnie zwyciężał w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Jest jeszcze uczniem kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zgierzu.  Jako debiutujący od 1 stycznia  2014 r.  w kat.  wiekowej juniorów,  był najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw Polski Seniorów, a w swoim seniorskim debiucie zajął od razu 3. Miejsce (walczył w kategorii wagowej 65 kg). Obok niego na tym samym miejscu mistrzowskiego  „pudła”  Mistrzostw  Polski  seniorów  stanął  drugi  zawodnik  ZTA,  20-letni student  Społecznej  Akademii  Nauk  w  Łodzi,  Mateusz  Nejman.  W  rywalizacji  sportowej pokonać musiał nie tylko kolejnych rywali, ale i bolesny uraz ucha. Z trzech stoczonych walk 
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przegrał  tylko jedną –  z  późniejszym mistrzem Polski.  Obaj  zawodnicy  otrzymali  nagrodę sportową  Rady  Miasta  Zgierza  po  raz  pierwszy,  ale  od  kilku  lat  są  nieprzerwanie stypendystami sportowymi Rady Miasta: otrzymali to stypendium po raz pierwszy w 2008 r. Posiadają klasę mistrzowską i  są członkami kadry narodowej:  Marcin Majka – w kategorii juniorów, a Mateusz Nejman – w kategorii seniorów.
Pan  Krzysztof  Swoboda należy  do  grona  „super-seniorów”  ZTA:  na  matę  zapaśniczą powrócił  w  wielkim  stylu  po  dwóch  latach  przerwy  i  od  razu  zdobył  trzecie  miejsce Mistrzostw Polski seniorów w kategorii wagowej 125 kg. Przegrał swoją pierwszą walkę, ale potem tylko zwyciężał i statecznie stanął na najniższym stopniu medalowego „pudła” obok swojego rywala z pierwszej walki. Nagrodę sportową Rady Miasta Zgierza otrzymuje po raz drugi: poprzednią nagrodę uzyskał za zdobycie 3. miejsca w Mistrzostwach Polski senioróww roku 2010. W latach 2010-2011 był także stypendystą sportowym Rady Miasta Zgierza."Nagrody  wręczyli  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  oraz  Prezydent  MiastaI. WIECZOREK. W  imieniu  uhonorowanych  nagrodami,  przemawiał  trener  kadry  zapaśniczej  Marian FILIPOWICZ.

Pkt 4
Wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków 

"Ośmiu wspaniałych"Z  ramienia  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza  uroczystość  wręczenia  nagród  laureatom Ogólnopolskiego  Samorządowego  Konkursu  Nastolatków  "Ośmiu  wspaniałych"  prowadzili Natalia BARYLSKA i Paulina DĘBSKA. Prowadzący przybliżyli postacie laureatów konkursu.Laureatami zostali:  Magdalena Zasłona – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu;  Natalia Stępniak  –  Liceum  Ogólnokształcące  Centrum  Szkół  Mundurowych  w  Łodzi;  Aleksandra Adamczyk – Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu; Olga Delążka – Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu; Katarzyna Matusiak  –  Gimnazjum  Nr  2  w  Zgierzu;  Bartosz  Frątczak  –  Gimnazjum  Nr  2  w  Zgierzu; Dominik Wilk – Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu.Główną nagrodę ufundował Bank Spółdzielczy w Zgierzu. Nagrody wręczyli Pani E. ZYTEK wraz z Przewodniczącym RMZ J. KOMOROWSKIM oraz Prezydentem I. WIECZOREK.Wyróżnieni  w  konkursie  zostali:  Agnieszka  Piątkowska,  Agnieszka  Wołowska,  Marta Wołowska, Aleksandra Fajkowska, Roksana Duczek.Młodzież podziękowała także nauczycielom – opiekunom konkursu.
Pkt 5

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie 

w pracę na rzecz kulturyW bieżącym roku po raz drugi, na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z  dnia  28  września  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  zasady  i  tryb 
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przyznawania  nagrody  Prezydenta  Miasta  Zgierza  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony  dóbr  kultury  oraz  szczególne  zaangażowaniew pracę na rzecz kultury, przyznano takie nagrody - powiedział Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. Nagroda przyznawana jest za:  szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie,  ochronę  dóbr  kultury  o  istotnym  znaczeniu  dla  Miasta,  całokształt działalności lub osiągnięć w sferze kultury o istotnym znaczeniu dla Miasta, pracę na rzecz kultury  i  podnoszenie  jej  jakości,  wnoszenie  istotnego  wkładu  w  poszerzanie  oferty kulturalnej Miasta - wyjaśnił.Zgodnie  z  regulaminem  nagrody  przyznawane  są  w  następujących  kategoriach:1)  Artysta  profesjonalny  –  za  znaczące  osiągnięcia  artystyczne,  a  także  zaangażowaniei  wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury,  jej  upowszechnianie i  ochronę,  takżew wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;2)  Artysta amator,  w tym dzieci  i  młodzież – za znaczące osiągnięcia artystyczne,  a  także zaangażowanie  i  wyróżniające  osiągnięcia  w  pracy  na  rzecz  kultury,  jej  upowszechnianiei  ochronę,  także  w  wymiarze  całokształtu  działalności,  laureat  ogólnopolskiego  konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;3)  Podmiot  działający  na  terenie  Miasta,  realizujący  zadania  w  zakresie  kultury,dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście. Na podstawie Zarządzenia Nr 129/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2013, nagrody otrzymali: pan Paweł Nawrot – artysta profesjonalny (na wniosek Muzeum Miasta Zgierza), pan Krzysztof Odój – artysta amator (na wniosek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgierzu); pani Anna Paszkowska – artysta amator (na wniosek Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w Zgierzu);  pan  Kamil  Wojciechowski  –  artysta  amator  (na wniosek Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu); Zespół 
Muzyczny  BOSO -  podmiot  realizujący  zadania  w  zakresie  kultury,  dla  którego  organem prowadzącym nie jest Miasto (na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu).Sylwetki uhonorowanych przybliżył Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza B. BĄCZAK. Powiedział:"Pan  Paweł  Nawrot jest  absolwentem  Państwowej  Szkoły  Sztuk  Plastycznych  w  Łodzi  – Wydział Grafiki. Zajmuje się malarstwem, grafiką użytkową, projektowaniem wnętrz, reklamą, wystawiennictwem, ilustracją.  Jest uznanym artystą plastykiem, wybitnym artystą,  którego twórczość w wielu aspektach związana jest z naszym miastem. Dorobek artystyczny, to m.in.: projekt flagi miejskiej dla Miasta Zgierza, projekt herbu Miasta Zgierza, projekt wnętrza sali obrad  w  Urzędzie  Miasta  Zgierza.  Pan  Paweł  Nawrot  jest  autorem  oprawy  plastycznej kilkunastu wydawnictw, m.in.: „Korzenie gminy Zgierz”, „Spacer po Zgierzu zapamiętany na starych pocztówkach”,  „Prac  i  Materiałów Muzeum Miasta  Zgierza”,  katalogów do wystaw plastycznych realizowanych w Muzeum, tekstu i  ilustracji bajki „Przygoda Jeża ze Zgierza”, oprawy  plastycznej  i  ilustracji  do  „Fraszek”  autorstwa  Janusza  Wyroślaka,  projektui wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. Mariana Kryszewskiego, aranżacji pomnika Waleriana Łukasińskiego w Parku Miejskim w Zgierzu, autorem projektu „Medalu 
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Wolności” dla miasta Zgierza, logo „VII wieków Zgierza”. Prace Pana Pawła Nawrota znajdują się  w  muzeach  i  zbiorach  prywatnych  w  kraju  i  zagranicą  (m.in.  USA,  Japonia,  Wielka Brytania).Pan  Krzysztof  Odój jest  twórcą  ludowym,  amatorem  rzeźbiarzem.  W  swojej  twórczości artystycznej  nawiązuje  do  historii,  tradycji,  zwyczajów  i  obrzędów,  a  także  do  tradycji związanej  ze Zgierzem. Jest  uczestnikiem plenerów rzeźbiarskich o zasięgu ogólnopolskimi miejskim, a jednocześnie prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Należał również do organizatorów plenerów organizowanych przez 5. Zgierski Pułk Radiotechniczny. Od  2005  roku  w  czasie  wakacji  organizuje  plenerowe  warsztaty  twórcze  dla  dziecii  młodzieży  oraz  mieszkańców  Osiedla  650-  lecia  w  Zgierzu,  w  pracowni  „Garaż”  przyul.  Suchowolca.  Jest  kierownikiem  nieformalnej  grupy  Twórców  Amatorów  Rzeźbiarzy „Garaż” w Zgierzu. Pan Krzysztof Odój i jego grupa biorą udział w corocznych przeglądach Twórczości Artystycznej Plastyków Amatorów Zgierzan pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza.  Współpracuje  z  organizacjami  kombatanckimi  i  Związkiem  Żołnierzy  Wojska Polskiego w Zgierzu.Pani  Anna Paszkowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych artystów zgierskich. Jest aktorką zgierskiego Teatru „Orfa”,  w którym gra,  z  krótką przerwą, od 1980 roku, do chwili  obecnej.  Występowała  w  wielu  spektaklach  nagradzanych  na  ogólnopolskich festiwalach teatralnych, docenianych przez krytyków i publiczność, nie tylko w Zgierzu. Pani Anna  Paszkowska  działała  w  „Orfie”  w  latach  jej  największej  świetności,  pod  kierunkiem jednego  z  najbardziej  znanych  reżyserów  teatru  amatorskiego  w  Polsce  –  Pana  Mariana Glinkowskiego.  Miłośnicy  teatru  pamiętają  niezwykłe  kreacje  aktorskie  Pani  Anny Paszkowskiej w przedstawieniach, m.in. „Wyrabianie istot, czyli Ferdydurke”, „O królewnie, która spać nie chciała”,  „Ciaptaki i  inne zwierzaki”.  Oprócz talentu aktorskiego,  Pani Anna Paszkowska,  posiada wyjątkowe zdolności  wokalne.  Przygotowała kilka recitali,  niezwykle popularnych wśród zgierzan: „Piosenka aktorska z Paryżem w tle”,  „Pamiętasz, była jesień, czyli magia kina w piosence”, „Muzyczne wspomnienie, czyli z pamiętnika Hanki Ordonówny”, „Jak Pan mógł, czyli … kobieta zmienną jest”. Pani Anna Paszkowska od 1980 roku działa także aktywnie  w  Towarzystwie  Śpiewaczym  „Lutnia”:  śpiewa  w  chórze  i  pracuje  w  zarządzie stowarzyszenia. Publiczności zgierskiej jest także znana jako prowadząca imprezy miejskie, m.in. Zgierski Kaziuk, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Stachura pozostałym – impreza poetycka”,  Zgierskie  Spotkania  Małych  Teatrów  „Słodkobłękity”,  koncerty  i  imprezyw  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Zgierzu.  Piosenki  Pai  Any  Paszkowskiej  znalazły  się  na czterech ostatnich płytach prezentujących twórczość zgierskich artystów, z cyklu „MuZgi – Muzyczny Zgierz”.Pan  Kamil  Wojciechowski  z  wykształcenia  jest  informatykiem.  Jednocześnie  jest niezwykłym poetą,  którego twórczość została niejednokrotnie doceniona.  Jest człowiekiem zaangażowanym w życie  kulturalne  miasta,  współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymii  instytucjami  kultury.  Pan  Kamil  Wojciechowski  w  latach  2003  –  2012  był  członkiem Zgierskiej Grupy Poetyckiej „Nietakt”.  Brał udział w spotkaniach, przeglądach, prezentował twórczość poetycką w Zgierzu i województwie łódzkim. W 2013 roku założył Klub Poetycki „ANI SŁOWA”. Klub działa przy Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. W dziedzinie twórczości poetyckiej  zdobył  29  nagród:  12  w  konkursach  poetyckich  na  poziomie  ogólnopolskimi 17 w konkursach i turniejach poetyckich na poziomie lokalnym i regionalnym. Poezja Pana Kamila Wojciechowskiego publikowana była m.i. w wielu tomikach („Zetknięcia”, „Ślady na drodze”,  „Strzał  w  dziesiątkę”,  Antologii  Poetów  i  Pisarzy  Sopotu  „Miejsce  Obecności”, 
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pokonkursowym „Czarno na białym”, e-tomiku poetyckim „100% Natural”, „Splot słoneczny”) i  czasopismach  („Tygiel  Kultury”,  43Bis,  Magazynie  Tekstów  Literackich  „Cegła”,  „Nowe Zagłębie”,  medium  zaangażowanym  „Neurokultura”,  serwisie  pisma  „Zeszyty  Poetyckie”, kwartalniku  kulturalnym  „Kozirynek”,  kwartalniku  literacko  –  artystycznym  „Szafa”, internetowym  wydaniu  miesięcznika  „Odra”,  wielokrotnie  w  „Polskim  Kulturalnym Podziemiu”).  Pan Kamil  Wojciechowski  jest  inicjatorem i  współorganizatorem cyklicznych „Spotkań  z  wierszykami”,  odbywających  się  w  sieci  zgierskich  bibliotek.  Jest  wielkim propagatorem pisania i czytania literatury pięknej wśród różnych grup mieszkańców Zgierza.
Zespół BOSO powstał w 2010 roku. Wśród gatunków muzycznych, które pojawiają się w ich twórczości to: pop, funk, reggae, blues, rock, soul. Grupa od początku związana jest z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.  W MOK odbywa próby,  ale  też rejestruje  utwory w studiu nagraniowym i koncertuje, ale popularność BOSO sięga już daleko poza Zgierz. Zespół sam tworzy  teksty  i  komponuje  do  nich  muzykę.  Poza  Zgierzem  Zespół  zdobył  popularnośćw 2012 roku – wydał własnymi siłami pierwszą EPkę (płytę zawierającą 4 utwory własne).W lipcu 2012 roku BOSO wygrało małą scenę Slot Art Festival w Lubiążu. W marcu 2013 roku odbyła  się  premiera  pierwszego  klipu  zespołu.  Wówczas  dużą  popularność  zyskała wokalistka Zespołu, Julka Szwajcer, która z powodzeniem zaprezentowała się w programie „X-Factor”  w  TVN.  W  2013  roku  Zespół  odniósł  sukces  na  Regionalnej  Otwartej  Scenie Artystycznej  ROSA  w  Łódzkim  Domu  Kultury  oraz  zdobył  Grand  Prix  ogólnopolskiego festiwalu muzyki rockowej Zderzak. Przy pomocy Radia Łódź BOSO wydało pierwszy singiel – nagranie singla było nagrodą dla Zespołu za wyjątkową prezentację podczas ROS-y. Jednymz ważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii zespołu, był występ w 6. edycji programu TVN  „Mam  talent”  -  grupa  doszła  do  etapu  półfinałowego.  Utwory  BOSO  obecnie  są  na3 płytach „MuZgi – Muzyczny Zgierz”, promujących twórczość zgierskich artystów.Nagrody  wręczyli  Prezydent  Miasta  I.  WIECZOREK  oraz  Przewodniczący  RMZJ. KOMOROWSKI.

Wręczenie pucharów dla sportowców - Bieg ku słońcu - pod patronatem 
Przewodniczącego Rady Miasta ZgierzaPrzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wręczył  puchary  laureatom  "Biegu  ku  słońcu".W drużynowej rywalizacji, w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3, w kategorii chłopców - Szkoła Podstawowa Nr 12.

Pkt 6
Uwagi do porządku obradRadny S. SKUPIŃSKI złożył niosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. W najbliższych dniach, na światło dzienne, wyjdą fakty, które mogłyby zmienić decyzję radnych - wyjaśniał radny. Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Panią Prezydent – fałszowanie dokumentów. Zawsze mówiłem prawdę i nie chowałem głowy w piasek – powiedział. Będąc radnym, ufałem Pani  Prezydent,  że  będzie  działać  na  rzecz  mieszkańców  –  dodał  –  niestety,  zajmowane stanowisko, zmienia podejście człowieka. Pani Prezydent działa tylko we własnym interesie. Sprawa  wygaszenia  mojego  mandatu  zaczęła  się  wówczas,  kiedy  zacząłem  głośno  mówićo nieprawidłowościach. Pamiętam dzień, kiedy rozmawiałem z Panią Prezydent o działce na ul. Ciosnowskiej – wtedy nie mówiła nic o żadnych przeciwwskazaniach do zawarcia umowy. 
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Płacę  czynsz,  tym samym zwiększam dochody miasta.  Nie  podpisywałem żadnych  innych dokumentów  oprócz  umowy  dzierżawy,  stąd  zawiadomienie  do  prokuratury.  Jest  mi ogromnie  przykro,  że  Pan  Prezydent  tak  postępuje  –  tłumaczył  radny.  Nam  Zgierzanom pozostaje tylko ubolewać nad powstawaniem spalarni, podwyżkami cen za wodę i ścieki oraz bałaganem w Urzędzie - dodał.Radny M.  HILIŃSKI  złożył  wniosek  o  zdjęcie  punktu 15  z  porządku obrad.  Sprawozdanie Prezydenta wpłynęło w dniu wczorajszym.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnegoS. Skupińskiego. W  głosowaniu:  za  –  8,  przeciw  –  1,  wstrzym.  -  1,  wniosek  upał.  Przewodniczący  RMZJ.  KOMOROWSKI  potwierdził  kworum  na  sali  obrad  podczas  głosowania  nad  zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnegoM. Hilińskiego. W głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pkt 7

Przyjęcie protokołu z XLVIII sesjiW  związku  z  brakiem  uwag  do  Protokołu  Nr  XLVIII  z  XLVIII  sesji  Rady  Miasta  Zgierzaz dnia 24 kwietnia 2014  r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod głosowanie:W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Protokół Nr XLVIII/14 został przyjęty.

Pkt 8
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedliRadny  A.  MIĘSOK  złożył  interpelację  w  sprawie  dostaw  kruszywa  do  wyrównywaniai utwardzania nawierzchni ulic na terenie miasta Zgierza w latach 2012-2013 (załącznik nr 3). Radny  zapytał  następnie,  dlaczego  Pani  Prezydent  nie  poinformowała  skutecznie mieszkańców  Zgierza  o  zmianach  adresów  siedzib  obwodowych  komisji  wyborczychw trakcie wyborów do Europarlemantu, które odbyły się 25 maja br.? Wielu mieszkańców zrezygnowało z oddania głosu, ponieważ, starym zwyczajem, udało się do komisji, w których głosowali do tej pory. Nie było skutecznej i odpowiedniej informacji. Frekwencja w wyborach mogła  być  większa  -  "zaniedbanie  Pani  jest  karygodne"  -  dodał.  Rady  zauważył  także,że w trakcie zadawania pytań, Pani Prezydent wychodzi z sali obrad - "komu mamy zadawać pytania"?Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że obrady są rejestrowane. Na sali obecni są pracownicy  Urzędu,  są  także  Zastępcy  Prezydenta.  Przewodniczący  RMZ  po  uzyskaniu informacji  od  Z-cy  Prezydenta  poinformował,  iż  w  związku  z  obowiązkami  służbowymi, Prezydent I. Wieczorek opuściła Urząd.
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Radny T. KUPIS złożył interpelację w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowy  linii  telekomunikacyjnej  w  ulicy  Ozorkowskiej  w  Zgierzu  oraz  przyległych ulicach (załącznik nr 4) oraz zapytanie dotyczące zmian personalnych na stanowisku Prezesa MPGK Sp. z o. o. w Zgierzu (załącznik nr 5)Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej złożyła interpelacje w sprawach: zmian w budżecie miasta Zgierza, poprzez przesunięcie środków w wysokości 100 000 zł  z promocji  jednostek samorządu terytorialnego i  przeznaczenie ich na remont Szkoły  Podstawowej  Nr  1  w  Zgierzu  (załącznik  nr  6),  podanie  kosztów  poniesionych  na organizację  Kaziuków  Zgierskich  w  latach  2011  -  2014  roku  (załącznik  nr  7); podanie powodów finansowania koncertu "Dody" odbywającego się w ramach Święta Miasta Zgierza ze środków przeznaczonych w budżecie miasta Zgierza na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
(załącznik  nr  8). Następnie,  w  odniesieniu  do  odpowiedzi  Pani  Prezydent  na  interpelacjęw  sprawie  zajęcia  rachunku  bankowego  Gminy  Miasto  Zgierz  przez  komornika,  radna zauważyła, że różnica pomiędzy należną dla zwolnionego Naczelnika UMZ kwotą, a kosztami komorniczymi wynosi 5 000 zł - to jest przykład niegospodarności - zauważyła. W dalszej kolejności, radna odczytała pismo Pani Prezydent skierowane do mieszkańców Zgierza dot. planowanej zmiany w budżecie i przesunięcia środków na remont ul.  Witosa podczas XLIX sesji  Rady Miasta Zgierza -  wyraziła ubolewanie nad faktem, że Pani Prezydent lekceważy radnych  wychodząc  z  sali  obrad  w  punkcie,  kiedy  dyskusja  dotyczy  właśnie  problemóww  mieście.  Radna  dodała,  że  żałuje,  że  Pani  Prezydent  nie  rozesłała  takich  informacjio  wysokości  zadłużenia  miasta,  kiedy  konieczną  do  podjęcia,  stała  się  decyzja  o  emisji obligacji, czyli przeniesieniu spłaty długów na kolejne pokolenia. Zauważyła także, że radni RMZ  są  radnymi  całego  miasta,  a  nie  tylko  radnymi  ul.  Witosa  i  w  związku  z  tym  będą podejmować uchwały dot. również innych inwestycji na terenie Zgierza. "Pani nas w perfidny sposób  oszukuje,  dlatego,  że  Pani  szantażuje  radnych,  przesuwa  Pani  środki  finansowe pomiędzy różnymi działami na częściowe inwestycje, natomiast wszystkie pieniądze służą na promocję Pani osoby głównie - jeżeli chce się Pani promować, to z własnego konta" - dodała radna. Radny J. SOKÓŁ złożył dwie interpelacje w sprawach: terminu wytyczenia od nieruchomości na ul. M. Kubasińskiej dostępu do drogi publicznej (załącznik nr 9); przedłożenia całkowitych kosztów poniesionych na organizację Święta Miasta Zgierza (załącznik nr 10).Radny  M.  HILIŃSKI  złożył  interpelacje  w  sprawach:  odświeżenia  ławek,  kioskówi uzupełnienia brakujących płyt na filarach znajdujących się na Placu Kilińskiego - I i II kwartał 
(załącznik nr 11); zadbania o estetykę terenu prywatnego na którym prowadzony jest handel warzywami  i  owocami,  przy  skrzyżowaniu  ulic  Długiej  i  Dąbrowskiego  (załącznik  nr  12); zamontowania zdroju wody pitnej  przy placu zabaw w Parku miejskim  (załącznik  nr  13); udostępnienia,  w  czasie  weekendu,  toalety,  osobom  przebywającym  na  cmentarzu komunalnym oraz ustawienia dwóch ławek w otoczeniu kaplicy dla uczestników ceremonii pogrzebowych (załącznik nr 14); utworzenia spójnej polityki miasta w zakresie oznakowania reklamowego wzdłuż głównej arterii miasta, ulicy Długiej (załącznik nr 15); wprowadzenia zmian z Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zgierza (załącznik nr  
16);  zabezpieczenia  posesji  przy  ul.  Długiej  26  przed  podobnymi,  jak  w  ubiegłym  roku, podtopieniami i zalewaniem nieruchomości (załącznik nr 17).Radny  M.  PILARSKI  podobnie  jak  radny  A.  Mięsok  zauważył,  że  problem  odnalezienia właściwych komisji obwodowych na terenie miasta, w trakcie wyborów do Europarlemantu, 
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był  gigantyczny.  Radny złożył  wniosek do Przewodniczącego RMZ,  aby tą sprawę zbadała Komisja Rewizyjna RMZ - czy konieczne było wprowadzenie tylu zmian, oraz czy informacja skierowana do mieszkańców była wystarczająca?Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  takie  zapytanie,  radny  może  także samodzielnie złożyć do Komisji Rewizyjnej RMZ. Następnie dodał, że to Rada podejmowała uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.Radny Z. SOBCZAK wyraził opinię, że to jest dobry czas na przygotowanie projektu budżetui  przyszłych  rozwiązań  organizacyjnych.  Należy  myśleć  o  następnym  roku,  nie  tylko  jako  kolejnym  roku  budżetowym,  ale  jako  o  całej  kadencji.  "Przy  obecnych  przepisach,źle zaczęta kadencja, to zła cała kadencja pod względem finansowym, bo władze finansowe uwzględniają lata ubiegłe." - mówił. Przed kilkoma miesiącami władze miasta zwróciły się do radnych z prośbą o przygotowanie propozycji naprawy finansów publicznych miasta. Moje propozycje to realizacja tego zobowiązania - wyjaśnił. Radny zauważył, że MPGK Sp. z o. o.i MPGM  Sp. z o. o. przynoszą od lat kilkuset tysięczne straty w skali roku. Spółki, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ, nie przedstawiły klarownego harmonogramu naprawczego - zauważył. Zaproponowałem więc połączenie tych dwóch spółek, a dzięki temu wygenerowanie  oszczędności  z  tytułu  utrzymania  kosztów  utrzymania  zarządu,  rady nadzorczej i budynków w wysokości ok. 1 mln zł. Ponadto, jak zauważył radny, w sytuacji, kiedy Spółka ponosi mniejsze koszty menagerskie i zarządzania, wtedy może oferować tańsze usługi  i  jest  bardziej  konkurencyjna  na  ryku.  Radny  poprosił  o  następujące  informacjew odniesieniu  do przedstawionej  "konsolidacji":  "Ile  pieniędzy  przeznaczyło  Miasto  na  te spółki  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat;  ile  te  spółki  przeznaczyły  na  inwestycje  i  remonty konkretnie; ile kosztowało utrzymanie zarządu i rad nadzorczych przez trzy lata, ile kosztuje przez trzy lata utrzymanie tych trzech budynków: na ul.  3 Maja, ul.  Wiosny Ludów i Łaźni Miejskiej?" Z cyframi i faktami się nie dyskutuje - dodał. Kiedy Rada dostanie odpowiednie argumenty, powinna podjąć właściwe decyzje - zauważył. Następnie radny złożył interpelacje w sprawach:
● ogrodzenia  Parku  Miejskiego  w  celu  zabezpieczenia  terenu  przed  wandalamii  "pijaczkami"  -  radny  poprosił,  aby  Wydział  Infrastruktury  oszacował  koszty nowoczesnego,  lekkiego  płotu  z  gotowych  elementów,  tak  aby  w  przyszłych  latach budżetowych możliwym było zabezpieczenie odpowiedniej kwoty; 
● lepszego  wykorzystania  Parku  linowego,  w  taki  sposób,  aby  uczynić  z  niego  atrakcję sportowo-rekreacyjną.  Poprosił,  aby  "Wydział  Sportu  i  Rekreacji  w  ramach  lekcji  wf, przygotował  zajęcia  na  Parku  linowym  dla  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  miasta Zgierza".  "Jeżeli  Pani  Prezydent  przygotuje  takie  zajęcia,  to  ja,  jako  radny,  przeznaczę jedną dietę na nagrody słodkie i sportowe" - dodał.
● przygotowania  przez  odpowiednie  Wydziały  UMZ  symulacji  kosztów  i  korzyści przeniesienia  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  do,  mało  wykorzystanych,  Domów  Tkaczyi  stworzenie  tam  centrum  kulturowego.  W  obecnej  siedzibie  MOK-u,  można  by   było stworzyć  zespół  żłobkowo-przedszkolny  z  udziałem  prywatnego  kapitału  -  wyjaśnił radny.  Tam  kiedyś  był  żłobek,  więc  niewiele  trzeba  zmian,  żeby  w  tej  części  miasta otworzyć taki zespół z prawdziwego zdarzenia - dodał.  Radny K.  WĘŻYK,  w imieniu Komisji  Budżetu i  Finansów RMZ,  złożył  wniosek w sprawie przedstawienia kondycji finansowej i stanu zadłużenia MPGK Sp. z o. o. na dzień 18 maja br., czyli zmiany na stanowisku Prezesa Spółki. 
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Radna B. PALMOWSKA złożyła interpelację w sprawie liczby dzieci nieprzyjętych do miejskich przedszkoli (załącznik nr 18). Radna powiedziała także, w nawiązaniu do licznych interpelacjii  skarg  w  sprawie  zachowania  kontrolerów  biletów  w  miejskiej  komunikacji,  że  w  dniu27 kwietnia, jedna z pasażerek była świadkiem kopania pasażera, który jechał bez biletu -w tej sprawie złożona została skarga w MUK-u, gdzie sprawa została potraktowana bardzo "lekko".  Radna  zwróciła  się  do  władz  miasta  o  podjęcie  stosownych  działań  -  np. zorganizowanie  może  szkoleń  dla  kontrolerów w temacie  jak  postępować  z  pasażerami  - dodała.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował, aby zgłosić ten fakt do odpowiednich służb ścigania.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI,  w  imieniu mieszkańców  Osiedla,  zwrócił  się  do  Pani  Prezydent  z  prośbą  o  podjęcie  działań  w  celu usunięcia nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z pryzmy, znajdującej się na terenie Zgierskiej Spółki Wodnej, na którą "wysypywane są szlamy". W okresie zimowym zapach jest mniej odczuwalny, natomiast w okresie letnim, woń jest intensywna - dodał. Przewodniczący poruszył  także  temat  zanieczyszczania  rzeki  Bzury  -  od  pewnego  czasu,  ktoś  ponownie wypuszcza ścieki - poprosił o zwrócenie na to szczególnej uwagi. M. WOLSKI zaproponował także utworzenie kilku stref na słupach ogłoszeniowych, np. kulturalnej, ogłoszeń miejskich, wyborczej  -  w  ten  sposób  można  byłoby  uniknąć  sytuacji  zaklejania  ważnych  dla mieszkańców informacji, m. in. tak jak to miało miejsce przed wyborami do Europarlamentu. Pan M. WOLSKI powiedział również, że zdarza się, że informacje w BIP-ie, tzw. neewsletter ukazuje się o godz. 16.30, a dotyczy wydarzeń wcześniejszych.Radny S. SKUPIŃSKI wyraził obawę, że remont ulic: Witosa, Żytniej, Zbożowej, Zawiszy nie zostanie ukończony. Kto za ten bałagan odpowiada? - zapytał radny. W związku z tym, że na sali nie ma Pani Prezydent, która jest gospodarzem  miasta, zwrócił się do Z-cy PrezydentaP. Staniszewskiego, odpowiedzialnego za infrastrukturę miejską, z zapytaniem: gdzie będzie odprowadzana woda deszczowa z ulicy Witosa,  dlaczego kostka na  tej  ulicy jest  założona tylko do posesji państwa Rogalskich, a dalej nie; dlaczego ww. drogi są "robione" etapami?".Z tego co ja się orientuję, Wyścig Pokoju składał się z etapów - piętnastu" - dodał radny - "jak będzie ulica Witosa robiona na 15 etapów, czy Żytnia - (ukończenie przewiduje na) 2027 rok - to jest skandal". Radny zauważył, że woda, która pozostała po intensywnych opadach deszczu płynie wzdłuż wyrobiska do ulicy Ozorkowskiej i będzie zalewać najbliższe posesje. Jestem dobrej myśli, że na dzień 30 czerwca br. prace zostaną ukończone, ale na ten moment" od kolonii  lućmierskiej  -  dziury,  dziury,  dziury,  potem  od  państwa  Kowalskich  do  państwa Szumskich -  kawałek asfaltu, potem załamanie asfaltu - niecka, w której stoi woda, kostkai  dalej  dziury,  dziury,  dziury"  -  kiedy  to  się  skończy  -  robota  powinna  być  wykonana kompleksowo".  Radny  zauważył  także,  że  przy  rozpoczęciu  budowy,  na  początku  ulicy powinna  stanąć  tablica  informacyjna.  Następnie  radny  powiedział,  że  nieobecność  Pani Prezydent na sesji RMZ to obraz lekceważenia radnych - jak Pani nas traktuje? - pytał. 17 maja br.  świętowała  Pani  jubileusz  Szkoły  Podstawowej  Nr  1,  z  tym  czasem,  proszę  pojechaći zobaczyć w jakim stanie jest ta szkoła" - budynek jest ogrodzony siatką, aby zabezpieczyć zdrowie i życie dzieci do niej uczęszczających - mówił. W pierwszej kolejności, szkołę należy wyremontować  -  wymienić  okna,  drzwi,  elewację,  a  dopiero  później  można  świętować  - kontynuował. Pani Prezydent wybudowała lodowisko, a tym czasem, na szkołę środków nie ma - tak nie może być, "tak nie rządzi gospodyni naszego miasta" - ale to ocenią mieszkańcyw  listopadzie.  Radny  powrócił  następnie  do  tematu  dróg  i  wybierania,  przez  samochody 
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asenizacyjne,  wody  z  ulic  Czereśniowej,  Dolnej  i  Relaksowej  -  cała  ta  woda  jest odprowadzania do włazu na ulicy Proboszczewice i tamtędy spływa do rzeki Maliny - mówił - przepusty  na  ul.  Przyrodniczej  nie  odbierają  takiej  wody,  a  nieruchomości  są  zalewane.Pan  S.  SKUPIŃSKI  podziękował  także  pani  Naczelnik  Ewie  Lefik-Babiasz  za  dopilnowaniei zlecenie wykoszenia ulicy Przyrodniczej wzdłuż rzeczki Maliny oraz udrożnienie przepustów pod wjazdami.Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA złożyła wniosek o oznakowanie ścieżki  rowerowej  przy  ulicy  Parzęczewskiej,  Tuwima  i  Staffa,  znakami  pionowymi
(załącznik nr 19).

Pkt 9
Zapytania mieszkańcówMieszkanka  Z.  NICHCIAŁ  odnośnie  przeprowadzonych  w  dniu  15  maja  br.  konsultacji społecznych powiedziała, że ten Program Ochrony Środowiska nie może być wprowadzonyw takiej formie. Całą procedurę należy zacząć od nowa. Zapyta, czy podjęta została już decyzja o  opracowaniu  nowego  Programu?  Z.  NIECHCIAŁ  zauważyła  także,  że  wszyscy  doskonale wiedzieli o tym, że zmieniają się przepisy wyborcze – dziwi mnie więc oburzenie radnychi niewiedza w zakresie zmiany okręgów i siedzib obwodowych komisji wyborczych - dodała. Mieszkanka  mówiła  także  o  braku  miejsc  w  miejskim  żłobku  –  powinien  powstać  nowy żłobek,  przebudowa  budynku  MOK-u  jest  nieopłacalna  -  dodała.  Zapyta  także,  czy  ulica Łąkowa będzie w końcu remontowana?Mieszkanka O. KWIATKOWSKA powiedziała, że po ostatniej sesji, Pani Prezydent „ganiała” ją po korytarzu z zapytaniem: „czy pan Kwiatkowski Krzysztof to moja rodzina?” - a jakie to ma znaczenie – zapytała. Następnie powiedziała, że dziwi ją fakt, że Pani Prezydent nie pamiętao ich spotkaniu dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które odbyło się m. in. w gronie naczelnika. Dodała, że nie podoba Jej się fakt, że Pani Prezydent opuszcza salę obrad w  momencie,  kiedy  mieszkańcy  przedstawiają  swoje  problemy.  Pani  O.  KWIATKOWSKA odnośnie cmentarza na ul. P. Skargi powiedziała, że „Kuria okrada nas wszystkich”- nie ma bowiem  pozwolenia  na  przekazywanie  zarządzania  grobem  osobom  bezpośrednio niespokrewnionym.  Ponadto  własność  nasza  (naszego  miasta)  dostała  się  w  ręce  Kuriii  Państwa  Skrzydlewskich.  To  nie  jest  w  porządku  –  mówiła.  Następnie,  w  sprawie powiadomień przesyłanych pod Jej adres przez ROM, powiedziała, że na korytarzach nie ma skrzynek pocztowych – poprosiła o ich zamontowanie,  gdyż korespondencja pozostawiana jest w drzwiach, za klamkami.Mieszkaniec S. JANISZEWSKI odnośnie kontroli NIK w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta zapytał, dlaczego nie można ująć w planie pracy Rady, w sierpniu br., tematu dot. ww. kontroli – jak można zakończyć kadencję bez wiedzy na ten temat? - pytał. Mówił także  o  zarządzeniu  Prezydenta  z  22  kwietnia  2014  r.  dot.  prowadzenia  zasad  nadzoru właścicielskiego  nad  spółkami  z  udziałem  Gminy  Miasto  Zgierz  –  z  jakich  powodów  ten dokument został wydany. O tym między innymi powinni dyskutować radni – przekonywał. Dodał,  że  zwrócił  się  do  radnego  S.  Skupińskiego  z  prośbą  o  złożenie  wnioskuo  wprowadzenie  zmian  w  planie  pracy.  Następnie  zapytał,  dlaczego  w  projekcie  planu,w  październiku  br.,  widnieje  temat:  uchwalenie  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania,  jeżeli  wcześniej  nie  ma  propozycji  uchwalenia  Programu  Ochrony Środowiska?  Czy  to  jest  błąd,  nieporozumienie?  Odnośnie  konsultacji  społecznych 
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przeprowadzonych 15 maja br. dot. Programu Ochrony Środowiska zauważył, że regulamin konsultacji,  który  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Miasta,  przewiduje,  iż  po  14  dniach  od zakończenia  procedury,  powinny  ukazać  się  publicznie:  wynik  konsultacji  i  stanowisko Prezydenta Miasta Zgierza. Dziś mija 14-dniowy termin - dodał. Nie wierzę, że taka informacja ukaże  się  dziś  do  północy –  zauważył  –  to  jest  łamanie  prawa.  Nawiązując  ponownie  do projektu  planu  pracy  Rady  do  końca  VI  kadencji  powiedział,  że  temat  dot.  sprawozdania Prezydenta  z  realizacji  uchwały  RMZ  w  sprawie  kierunków  działania,  zaplanowany  na listopad,  powinien  zostać  omówiony  miesiąc  wcześniej,  czyli  w  październiku,  tak,  aby mieszkańcy mogli zapoznać się z tą informacją jeszcze przed wyborami.Mieszkaniec Osiedla Okrzei J. WITCZAK powiedział, że droga osiedlowa, pod którą przebiega rura  ciepłownicza,  nadaje  się  do  generalnego  remontu.  Od  wielu  lat  na  Osiedlu  nie  było żadnych  prac  modernizacyjnych.  Dopiero  niedawno  powstał  plac  zabaw,  a  Spółdzielnia wykonała  odcinek  drogi.  Najważniejszy  fragment  pozostał  jednak  do  natychmiastowej wymiany  –  w  okresie  zimowym  w  tym  miejscu  „stoi”  woda,  zagrażająca  fundamentom bloków.Dyrektor MDK J. WLAŹLIŃSKA poruszyła temat budowy domu kultury w mieście. Inwestycja miałaby  być  realizowana  przez  Miasto  oraz  Powiat.  Pani  Dyrektor  mówiła  o  pismach 
(załączniki nr 20 i 21),  które strony wymieniają pomiędzy ze sobą, wyrażając jednocześnie chęć podjęcia wspólnego działania. Niestety jednak, do tej pory nie udało się zorganizować spotkania. W czerwcu powinny zapaść konkretne decyzje – mówiła – zwróciła się do władz miasta o wsparcie i pomoc.Mieszkanka  Osiedla  Sikorskiego B.  BATKIEWICZ mówiła  o  konieczności  budowy parkingu przy  ul.  E.  Plater  w związku z  postawieniem nowego bloku.  Adaptacja  części  terenów na potrzeby  utworzenia  nowych  miejsc  parkingowych  w  znaczny  sposób  polepszyłaby wizerunek całego obszaru,  zmniejszając proces degradacji infrastruktury oraz poprawiłaby komfort życia mieszkańców – zauważyła. W imieniu mieszkańców bloku, poprosiła o podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie, w której na ten cel zabezpieczona została kwota 45 000 zł (załącznik nr 22).Mieszkaniec  M.  KOLENDA  zadał  pytania  dotyczące  składowiska  na  ul.  Szczawińskiej 
(załącznik  nr  23). Następnie,  w  nawiązaniu  do  Gminnego  Planu  Gospodarki  Odpadami, powiedział, że w mieście pojawił się kolejny problem dotyczący czystości miasta i składowisk. Na  ul.  Aleksandrowskie  znajdował  się  kiedyś  Zakład  Utylizacji  Odpadów  Komunalnych  – wywożono tam 16 000 ton odpadów komunalnych, które znajdują się w odkrytej pryzmie.W trakcie konsultacji  nad Gminnym Programem Ochrony Środowiska Zastępca PrezydentaP.  Staniszewski  powiedział,  że  ZUOK  został  zamknięty,  wydano  stosowne  decyzje.  Chcąc wyjaśnić sprawę do końca, zapytał (dodał, iż w roku 2010 Komisja Rewizyjna RMZ otrzymała pełną dokumentację dot. planowanych działań związanych z tym składowiskiem) czy w tym okresie zostało cokolwiek zrobione? Zachodzi bowiem podejrzenie, że skala zaniedbań jest ogromna. Przypomniał, że była propozycja utworzenia sortowni i spalenia w kotle cieplnym Energetyki  Boruta,  części  odpadów  komunalnych  złożonych  w  pryzmie.  Podjęto  nawet pierwsze prace badawcze i spalania – chciałbym się dowiedzieć czym zakończyły się prace, czy uzyskano pozytywne wyniki? W latach 2011 – 2012 proces miał zostać wdrożony – dodał. Jeżeli ZUOK zakończył swoją działalność, to na podstawie jakiej decyzji i kto ją wydał? Czy można było podjąć taką decyzję? Firmę, czy zakład można zamknąć, ale jeżeli na składowisku znajduje się 16 000 ton odpadów, to mamy do czynienia z innymi przepisami i nie można 
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pozostawić ich bez decyzji oraz zabezpieczenia – dodał. Czy to składowisko jest w jakikolwiek sposób  monitorowane?  Kto  sprawuje  pieczę  nad  tym  składowiskiem?  Czy  ono  również zostało zamknięte? W oparciu o jakie decyzje? Kto podjął lub wydał te decyzje? To wszystko powinno  znaleźć  się  w  Gminnym  Planie  Gospodarki  Odpadami,  ponieważ  są  to  rzeczy niezwykle istotne. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami ten zakład ujęty jest jako funkcjonujący – dodał. Mieszkaniec  M.  WOLSKI  w  imieniu  rodziców  i  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  4, poinformował, że uczniowie szkoły zwyciężyli w zawodach sportowych na terenie Zgierza.W  związku  z  tym,  brali  następnie  udział  w rozgrywkach  wojewódzkich,  które  odbyły  sięw Łowiczu. Rodzice występowali do Miasta o środki na promocję Zgierza podczas zawodów na wyższym szczeblu. Nie dostali nic, nie było także nikogo z przedstawicieli naszego miasta – dodał.
Pkt 10

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  nawiązując  do  interpelacji  radnego  M.  Hilińskiegow sprawie Regulaminu utrzymania czystości, podziękował za uwagi. Powiedział, że trwają już prace nad zmianami, także w zakresie umowy z wykonawcą, które mogłyby wejść w życiez  początkiem  przyszłego  roku.  Odnośnie  realizacji  inwestycji  ul.  Witosa  –  poprosiło przyglądanie się  tematyce sesji,  czytanie projektów uchwał i  dokładne wsłuchiwanie sięw przekazywane informacje. Od dawna wiadomo było, że w związku ze skromnym budżetem miasta, inwestycja zostanie podzielona na etapy – zauważył. Nie ma zagrożenia, że zadanie nie będzie realizowane. W kwestii  ul.  Ozorkowskiej – w ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z wykonawcą – wyjaśnił. W ramach budżetu, na dzisiejszej sesji przesunięte zostaną także  środki  na  budowę  ul.  Żytniej  –  dodał.  Pozostałe  odpowiedzi  zostaną  udzielonew statutowym terminie. Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  zwracając  się  do  mieszkańców  Osiedla  Sikorskiego  i  Okrzei, powiedział,  że  tak  jak  po  wybudowaniu  bloku  przy  ul.  Rembowskiego,  przestrzeń  wokół zostanie  wypełniona,  a  architektura  w  zakresie  dróg  i  parkingów  będzie  uzupełniana.W kwestii  Wyborów do Europarlamentu powiedział,  że  to  Państwowa  Komisja  Wyborcza wymogła zmiany siedzib. Ponadto, to Rada Miasta podjęła uchwałę o okręgach i dziwnym jest, że radni nie mieli  wiedzy w tym zakresie.  Informacje – obwieszczenia,  trzykrotnie zostały rozwieszone na terenie całego miasta. Zainteresowani tym tematem administratorzy zwracali się  do  Urzędu  z  prośbą  o  stosowną  informację  -  takie  dokumenty  zostały  umieszczonew klatkach schodowych bloków.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  kwestiach  poruszonych  przez  paniąO.  Kwiatkowską,  zwrócił  się  do  przedstawiciela  Spółki  MPGM  oraz  władzy  wykonawczejz  prośbą  o  zainteresowanie  się  tematem i  zawieszenie  skrzynek w klatkach schodowych. Powiedział  także,  że  zbada kwestię  rzekomego  przekazania  cmentarza  we władanie  Kurii Biskupiej  w Łodzi  oraz  dysponowania  pomnikami  i  możliwości  ich  przekazywania  innym osobom.  Odnośnie pytań pana S. Janiszewskiego dot. planu pracy Rady Miasta, powiedział, wniosek  radnego  S.  Skupińskiego  wpłynął  po  wyznaczonym  do  zgłaszania  propozycji terminie.  Niemniej  jednak,  dokument  zostanie  rozpatrzony  na  posiedzeniu  Konwentu Przewodniczącego RMZ, które odbędzie się w przerwie obrad sesji. 
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Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ  T.  KUPIS  poprosiło krótką przerwę w celu zakończenia posiedzenia Komisji.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przyjął wniosek radnego. Radny J. SOKÓŁ przypomniał o wniosku Komisji Budżetu i Finansów RMZ dot. przedstawienia informacji o zadłużeniu Spółki MPGK (załącznik nr 24).Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że taka informacja zostanie przedstawiona.Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  M.  WOLSKI,  w  związkuz zawirowaniami związanymi z lokalem wyborczym znajdującym się aktualnie w siedzibie Spółki MPGK, zaproponował przeniesienie go do "folwarku". To miejsce „logistycznie” lepiej pasuje mieszkańcom – dodał.Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że wszystkie informacje dot. lokali wyborczych, komisji obwodowych znajdowały się w obwieszczeniach, które były już rozpowszechniane. W  związku  z  wyczerpaniem  dyskusji  w  punkcie,  Przewodniczący  RMZ  ogłosił  przerwęw obradach sesji  do godz.  13.30.  Przypomniał  o posiedzeniu Konwentu Przewodniczącego RMZ zaplanowanym na 10 minut przed wyznaczoną godziną wznowienia obrad.Wznowienie obrad po przerwie.Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  RMZ  J.  SOKÓŁ  poprosiło przedłużenie przerwy w obradach sesji RMZ w związku koniecznością zwołania kolejnego posiedzenia Komisji w temacie inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w Zgierzu dot. budowy domu kultury, na podstawie porozumienia pomiędzy Mastem, a Powiatem.Przewodniczący Komisji  Spraw Obywatelskich RMZ M. HILIŃSKI zaproponował,  aby temat budowy  domu  kultury  omówiła  także  Jego  Komisja.  W  związku  z  powyższym,  poprosił członków KSO RMZ o udział w posiedzeniu.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę do godz. 14.15.Wznowienie obrad po przerwie. 
Informacja dot. stanu zadłużenia Spółki MPGK na dzień zmiany na stanowisku Prezesa 

Spółki, na wniosek Komisji Budżetu i Finansów RMZ.Prezes Spółki MPGK A. KACPRZYCKI powiedział, że Spółka na chwilę obecną nie ma zaległości w  opłatach  składek  ZUS  i  wynagrodzenia  pracowników.  Stan  finansów  Spółki  na  dzień19 maja - zobowiązania przeterminowane (wymagalne) to kwota 389 784,54 zł. Po objęciu funkcji Prezesa zacząłem wdrażać program naprawczy - wyjaśnił. Podejmowane są działania w kierunku redukcji kosztów - w Spółce jest przerost zatrudnienia – będą zmiany – dodał. Pracujemy także nad zmianą kultury pracy pracowników, czyli nad zwiększeniem wydajności. Prezes powiedział także, że Spółka ma należności przeterminowane, wynikające z kilkuletnich zaniedbań, na kwotę ok.  600 000 zł.  Podjąłem już działania w tej sprawie -  dodał.  Prezes zauważył,  że  MPGK  ma  ogromny  potencjał  i  możliwości,  aby  skutecznie  i  dobrze funkcjonować i wykonywać działania na rzecz miasta Zgierza. 
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Radny A. MIĘSOK poprosił o wyjaśnienie terminu "kultura pracy" – wydajność.Prezes MPGK A. KACPRZYCKI wyjaśnił,  że zdarzało się,  że pracownicy Spółki podejmowali pracę  w  niższym  wymiarze  czasu  pracy,  niż  to  zakłada  regulamin;  dotyczy  to  również rozliczania nadgodzin. Kultura pracy to m. in. stworzenie pracownikom dobrych warunków, np.  poprzez wyposażenie ich w odpowiednią odzież ochronną,  ale także zdyscyplinowanie pracowników  do  przestrzegania  regulaminu,  czyli  podejmowania  pracy  w  określonych godzinach i korzystania z wyznaczonych przerw.Radny  A.  FRACH  poprosił  o  podanie  kwoty  należności  przeterminowanych,  czyli  takich których można już nie odzyskać.To kwota ok.  100 000 zł  – powiedział  Prezes A.  KACPRZYCKI -  dodał,  że być może takie należności  uda  się  ściągnąć;  wynikają  one  z  tzw.  "opłat  śmieciowych"  powstałych  przed wejściem w życie nowej ustawy. Radny M. HILIŃSKI zapytał, jakie koszty poniesie Spółka w związku z rozwiązaniem umowyz byłym już Prezesem.Kierownik  MPGK  A.  KACPRZYCKI  wyjaśnił,   że  koszty  związane  z  rozwiązaniem  umowyz  byłym  Prezesem,  zostaną  pokryte  środkami  pozyskanymi  w  drodze  oszczędności, wygenerowanych dzięki redukcji zatrudnienia w Spółce.Radny M. HILIŃSKI zapytał o kwotę.Kierownik  MPGK A.  KACPRZYCKI  powiedział,  że  nie  jest  pewny,  czy  może udzielać  takiej informacji.Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  zauważył,  że  temat  może  zostać  poruszony  na posiedzeniach merytorycznych komisji RMZ. Dziękujemy Prezesowi za informację - dodał.
Pkt 11

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 11 a)
zmiany  uchwały  Nr XLVIII/580/14  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  24 kwietnia  2014  r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie 
zadań własnych - projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 25)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ  zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 1 ustępy zastąpić punktami, a następnie na końcu pierwszego punktu postawić średnik,
b) w § 1 ust. 1 i 2, przed wyrazami: "wydatki" dodać: "1)".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  XLIX/589/14  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XLVIII/580/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany 
budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Pkt 11 b)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 - projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 26)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ  zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja  proponuje  w  §  1  wykreślić  wyrazy:  "XLIV/495/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia
19  grudnia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Miasto  
Zgierz na lata 2014-2029, zmienionej uchwałą Nr".Uwaga Komisji nie 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. - 1, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIX/590/14 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Pkt 11 c)
zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnych  - projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 27 maja br. omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 27)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ  nie zgłosił uwag do projektu.Radny J. SOKÓŁ, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła wniósł o zmianę w budżecie miasta: 10 000 zł z dokumentacji na ul. Korczaka 10 na bieżące utrzymanie dróg. Skarbnik R.  ZWIERZYŃSKI,  w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza przyjął propozycję Klubuw ramach autopoprawki.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  XLIX/591/14  w  sprawie  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.
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Pkt 11 d)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029  -  projekt uchwały wrazz autopoprawką z dnia 26 maja br. omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała pinię pozytywną (załącznik nr 28)Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ  zgłosił uwagę do projektu:
Komisja zwraca uwagę, że w projekcie znajduje się pusta, niezapisana strona.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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIX/592/14 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Pkt 11 e)
zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
powołania  Rady  Społecznej  Miejskiego Zespołu  Przychodni  Rejonowych  w Zgierzu - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poinformował,  iż  do  Rady  Miasta  Zgierza  wpłynął wniosek  Komisji  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  RMZ  w  sprawie  powołania  radnej  Beaty Świątczak w skład Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych (zał. nr 29)Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła zgodę na udział w pracach Rady Społecznej MZPR.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy są inne kandydatury.Inne propozycje nie padły. W związku z powyższym Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zgłosił  poprawki  do  projektu  poprzez  uzupełnienie  wykropkowanych  miejsc  wyrazami: "Beata Świątczak".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  XLIX/593/14  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady 
Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
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Pkt 11 f)
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 omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poinformował,  iż  do Rady Miasta Zgierza wpłynęło pismo  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dot.  zmiany  planu  pracy  Rady  Miasta  Zgierza  poprzez zdjęcie tematu dot.  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  Zgierza  z  maja  br.  w  związku  z  toczącymi  się  pracami  nad  Gminnym  Programem Ochrony Środowiska oraz ostatecznym kształtem Studium uwarunkowań (załącznik nr 30)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  XLIX/594/14  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 11 g)
uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miasta  Zgierza  do  końca  kadencji  -  projekt  uchwały omówił  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI.  Poinformował,  iż  wystąpił  do  Prezydenta Miasta  oraz  radnych  RMZ  o  złożenie  propozycji  do  planu  pracy  RMZ.  Przedłożone  przez Prezydenta propozycje, po konsultacji z Konwentem Przewodniczącego RMZ zostały w części umieszczone w projekcie uchwały (załącznik 31). Przewodniczący RMZ powiedział, że już po sporządzeniu załącznika, wpłynęły następujące propozycje:1) wniosek  Komisji  Spraw  Obywatelskich  RMZ  (załącznik  nr  32) dot.  wprowadzenia tematu:  "Rola  jednostek  pomocniczych  miasta  Zgierza  w  budowie  i  kształtowaniu działalności  samorządowej  na  terenie  miasta  Zgierza,  w  opinii  Rad  Osiedli."  na wrzesień br. - propozycja została przyjęta w formie autopoprawki.;2) pismo radnego S. Skupińskiego  (załącznik nr 33)  - Przewodniczący RMZ powiedział,że propozycje  zostały  omówione podczas  posiedzenia  Konwentu Przewodniczącegoi  w  związku  z  powyższym  ustalono,  iż:  temat  dotyczący  kontroli  NIK  nie  zostaje przyjęty ze względu na powszechną dostępność wyników w.w kontroli - powielanie zagadnienia jest bezcelowe; przeniesienie z listopada br. na październik br. tematu dot. podsumowania  pracy  Prezydenta  Miasta  Zgierza  w  tym  sprawozdanie  z  realizacji uchwały Nr XXX/305/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia  kierunków  działania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  na  lata  2012  -  2014  - propozycja  została  przyjęta  w  formie  autopoprawki;  wykreślenie  z  października tematu  "Uchwalenie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza" w związku z brakiem zapisu dot. przyjęcia Gminnego Programu  Ochrony  Środowiska  -  propozycja  została  odrzucona;  Przewodniczący wytłumaczył,  iż  brak  zapisu  w  planie  pracy  RMZ  o  podęciu  uchwały  w  sprawie Programu  Ochrony  Środowiska  nie  oznacza,  że  takowy  dokument  nie  zostanie przedłożony Radzie przed uchwaleniem Studium.
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Radny  Z.  ZAPART  zapytał  dlaczego  Przewodniczący  RMZ  nie  uwzględnił  w  planie  pracy tematu  dot.  przyjęcia  Gminnego  Programu  Ochrony  Środowiska.  Zaproponował,  aby  taki punkt znalazł się w uchwale.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że organ wykonawczy nie zgłosił propozycji umieszczenia  w  planie  pracy  ww.  tematu,  co  nie  oznacza,  że  dokument  nie  zostanie przedłożony Radzie do procedowania przed przyjęciem Studium.Radny  A.  MIĘSOK  zauważył,  że  umieszczenie  tematu  dot.  przyjęcia  Programu  Ochrony Środowiska w planie pracy Rady zobliguje władzę wykonawczą do przygotowania dokumentu jeszcze przed uchwaleniem Studium uwarunkowań.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zgodził  się  z  przedmówcami.  Powiedział,  że  takie propozycje nie padły, dlatego nie ma tematu w procedowanym projekcie uchwały.Radny Z. ZAPART zapytał na jakim etapie jest przygotowanie obu dokumentów? Następnie zaproponował wpisanie tematu: "Uchwalenie Gminnego Programu Ochrony  Środowiska na lata  2013-2016  z  perspektywą  na  lata  2017-2020  wraz  z  Prognozą  oddziaływania  na środowisko."  na sierpień br.  oraz przełożenie tematu: "Uchwalenie studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza." na wrzesień br. Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił,  że Studium jest na etapie rozstrzygania uwag. Pełna dokumentacja jest  "na biurku" u Pani Prezydent -  pozostaje kwestia przygotowania zarządzenia  Prezydenta  Miasta  w  ww.  sprawie.  Propozycja  wpisania  tego  tematu  na październik br. wynikała z określonych przepisami terminów - w przypadku uwzględnienia części uwag, konieczne będzie ponowne wyłożenie dokumentu. Wcześniejsze opublikowanie daje  szansę  na  zgłoszenie  kolejnych  uwag  i  ich  rozpatrzenie.  Dopiero  wówczas  będzie możliwość  przedłożenia  dokumentu  Wysokiej  Radzie  -  dodał.  Nie  jestem  w  stanie  teraz odpowiedzieć,  czy  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Stuudium  we wrześniu, będzie możliwe ze względów proceduralnych - wyjaśnił. Co do Programu Ochrony Środowiska,  Z-ca Prezydenta powiedział,  że nieujęcie go w planie pracy Rady, nie oznaczaże  dokument  nie  zostanie  przedstawiony  radnym.  Dziś  mija  termin  składania  uwag  oraz publikacji  stanowiska  Prezydenta  po  przeprowadzonych  konsultacjach  społecznychw  zakresie  Programu.  W  dalszej  kolejności  dokument  zostanie  wyłożony  i  -  jak  dodał  - zachodzi  możliwość  (w  przypadku  braku  konieczności  dokonania  drastycznych  zmian) przedstawienia projektu uchwały w tej sprawie w sierpniu br.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, czy Rada mogłaby wprowadzić do planu pracy  zapisy  o  sierpniowych  i  wrześniowych  terminach  przedstawienia  dokumentów,a w razie braku możliwości ich dotrzymania (ze względów formalnych), dokonana zostałaby stosowna zmiana uchwały.Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zgodził się z Przewodniczącym.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI w związku z  powyższym,  przyjął  wniosek radnegoZ. Zaparta w formie autopoprawki. 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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr XLIX/595/14 w sprawie uchwalenia  planu 
pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.

Pkt 11 h)
nadania  imienia  Stanisława  Olczyka  lodowisku  przy  ulicy  Bolesława  Leśmiana  1
w  Zgierzu  -  projekt  uchwały,  w  imieniu  Klubu  Radnych  Jerzego  Sokoła,  omówił  radnyJ. SOKÓŁ. Zgłosił poprawkę do pierwszego zdania uzasadnienia - pan Stanisław Olczyk zmarł 21 stycznia 1996 r. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował radnych, iż z informacji uzyskanych od projektodawców, rodzina pana Stanisława Olczyka wyraziła sie pozytywnie co do propozycji nadania jego imienia miejskiemu lodowisku.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)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  XLIX/596/14  w  sprawie  nadania  imienia 
Stanisława Olczyka lodowisku przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 w Zgierzu.

Pkt 11 i)
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART.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. - 1, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XLIX/597/14 w sprawie wskazania terminu 
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 11 j)
wygaśnięcia  mandatu  radnego  -  projekt  uchwały  omówił  Przewodniczący  RMZJ.  KOMOROWSKI.  Powiedział,  że  projekt  uchwały  został  przygotowany  w  związkuz wezwaniem Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja br. do wygaszenia mandatu radnemu Rady Miasta  Zgierza  Stanisławowi  Skupińskiemu  w  związku  z  naruszeniem  art.  24  f  ustawyo samorządzie gminnym (załącznik nr 36)
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił następujące uwagi do projektu:
a) w § 1 wyraz: "kórej" zastąpić wyrazem: "której",
b)  dodać  §  2  o  treści:  "Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta  
Zgierza.".Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy zainteresowany chce zabrać głos.Radny S. SKUPIŃSKI zauważył, że wszystko co chciał powiedzieć – już powiedział. „Ja jestem chłop, a nie mężczyzna... a chłopaki nie płaczą” - dodał.Radna B.  ŚWIĄTCZAK powiedziała,  że sprawa dotyczy sytuacji  pomiędzy Panią Prezydent,a radnym S. Skupińskim.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  wezwanie  do  wygaśnięcia  mandatu wpłynęło od Wojewody Łódzkiego.Radna B. ŚWIĄTCZAK wyjaśniła, że mimo wszystko jest to sprawa Pani Prezydent, ponieważ to  Ona  podpisała  umowę  z  radnym.  Następnie  odczytała  kilka  pytań  i  poprosiła  o  ich zaprotokołowanie: „Czy Pani Prezydent zna treść art. 24 f ustawy ust. 1? Czy w dniu 06 maja 2011 roku była Pani obecna przy zawieraniu umowy do wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Miasto Zgierz? Czy osobiście widziała Pani oświadczenie radnego, które złożył w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza? Czy w momencie zawierania ww. umowy dzierżawy z radnym Stanisławem Skupińskim wiedziała Pani, że jest radnym? Czemu nie podjęła Pani wówczas działań zmierzających do wygaszenia mandatu zgodnie z art. 24 f ust. 1, tylko dopiero po trzy i pół roku od zawarcia umowy? 26 listopada 2012 r. zawarty jest aneks do umowy z panią Jolantą Skupińską i nadal Pani nic nie robi w tym kierunku. Jak jest to możliwe, że mieszkanka Zgierza ma wgląd w umowy?” (załącznik nr 37).Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  zaproponował  przeniesienie  tych  pytań  do  punktu17 porządku obrad.Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że dyskusja w tym punkcie została otwarta. Radny M. PILARSKI dodał, że pytania już padły, natomiast odpowiedź może zostać udzielona później.Radny A. MIĘSOK zapytał Przewodniczącego RMZ, kiedy dowiedział się o naruszeniu prawa przez radnego S. Skupińskiego?Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że na sesji RMZ. „Wtedy kiedy Pan” - dodał.Czyli nie wiedział Pan o tym wcześniej? – dopytał radny A. MIĘSOK.Nie. Wiedzę pozyskałem po zbadaniu sprawy przez Komisję Rewizyjną RMZ  – odpowiedział Przewodniczący J. KOMOROWSKI.
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Radny  A.  MIĘSOK  poprosił  o  zaprotokołowanie  pytania:  „dlaczego  Prezydent  Iwona Wieczorek mając wiedzę o naruszeniu ustawowego prawa przez radnego Skupińskiego od6 maja 2011 roku nie zawiadomiła o tym Rady Miasta?” Uważam, że ten fakt  byłby dalej skrywany, gdyby nie krytyczne wypowiedzi radnego pod adresem Pani Prezydent. To było „trzymanie kwitów i haków w szufladzie”. Następnie zgłosił wniosek do Komisji Rewizyjnej RMZ o zbadanie, ile diet zostało nieprawnie wypłaconych radnemu, w wyniku zaniechania, którego dopuścił się funkcjonariusz publiczny Prezydent Iwona Wieczorek, bowiem działała Ona na szkodę interesu publicznego.  Radny poprosił  Komisję o zbadanie głosowań (m.  in. takich, przy których potrzebna była bezwzględna większość), w których radny Skupiński brał udział w czasie od maja 2011 r. Działania Prezydenta ocierają się o art. 231 kk, który stanowi o niedopełnieniu obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. To takie próby zwalczania radnego, który odważył się wypowiedzieć krytycznie o działaniach władz miasta. Następnie skierował zapytanie do Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  RMZ - czy każdy przypadek naruszenia prawa przez radnego, będzie tak samo analizowany, na tyle konsekwentnie , jak ten  przypadek?  Ja  nie  będę  brał  udziału  w  głosowaniu  w  tej  sprawie,  która  przypomina swoistą „wendettę” – dodał.Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poprosił  o  niewprowadzanie  wszystkich  w  błąd. Dopóki radny ma mandat,  dieta pobierana jest  zgodnie z prawem, a  udział  w głosowaniu prawomocny - wyjaśnił.Radny A. MIĘSOK zauważył, że zdarzenia z 6 maja 2011 r. zostały zatajone. Przez ten cały czas Prezydent działała na szkodę interesu publicznego – to jest niegospodarność.Radny Z. ZAPART powiedział, że Komisja Rewizyjna RMZ nie jest od wydawania wyroków – to było trudne zadanie. Na posiedzeniu, Komisja zapoznała się z dokumentami z których wynika, że w roku 2011 radny S. Skupiński podpisał umowę dzierżawy gruntu należącego do Miasta. W  dokumentacji  znajduje  się  także  oświadczenie  radnego  o  tym,  że  jest  świadomy konsekwencji wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Gdyby do Rady od razu wpłynęła  taka  informacja,  sprawę  można  byłoby  wycofać.  W  tym  momencie  zawiodła komunikacja pomiędzy Panią Prezydent, a Radą Miasta. W świetle prawa, sytuacja jest jasna – dodał. Radny A. MIĘSOK zauważył, że nawet gdyby taka informacja wpłynęła do Rady Miasta, nie ma i  nie było możliwości wycofania się  z  czegokolwiek.  Choćby ta umowa została zawarta na jeden dzień – koniec – prawo zostało złamane. „Nieznajomość prawa szkodzi” - dodał radny. Radny M. HILIŃSKI zwrócił się do Przewodniczącego RMZ mówiąc, że z chwilą otrzymania wezwania od Wojewody Łódzkiego do wygaśnięcia mandatu radnemu, ja,  na Pana miejscu, udałbym się  do  Pani  Prezydent  z  prośbą o  wyjaśnienie  sytuacji.  Radny zapytał  następnie panią mecenas, czy przed końcem kadencji jest jakiś okres ochronny, w którym nie można wygasić mandatu radnemu?Nie  rozmawiałem  z  Panią  Prezydent,  bo  nie  jest  stroną  w  tej  sprawie  –  wyjaśnił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Pani Prezydent nie informowała mnie o podpisaniu umowy z radnym – dodał.Mecenas  E.  STAWIŃSKA  zabrała  głos  mówiąc,  że  wobec  radnego  nie  ma  takiego  okresu ochronnego, który chroniłby go przed utratą mandatu. 
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Radny M.  PILARSKI zabrał głos mówiąc,  że Wojewoda Łódzki wszczął  sprawę na wniosek mieszkanki Z. Niechciał. Co do odpowiedzialności za informowanie o zawarciu umowy - są dwie strony, które taki dokument podpisują, czy obie one mają obowiązek zgłoszenia faktu zawarcia umowy? - nie rozstrzygam tego – dodał radny.  Następnie wygłosił  oświadczenie,iż  nie  zgadza  się  z  nakładaniem  na  radę  obowiązku  wygaszania  mandatu  radnego,  bo  to komisarz wyborczy zatwierdza wybór na radnego, a Wojewoda wzywa Radę do wygaszenia mandatu.Radna E. KRZEWINA jako członek Komisji  Rewizyjnej RMZ powiedziała, że Komisji  trudno było  debatować  nad  sprawą  radnego.  Nie  mogliśmy  inaczej  postąpić  –  badaliśmy dokumentację  -  dodała.  Może  gdyby  radny  S.  Skupiński  był  obecny  na  posiedzeniu, przedstawiłby sprawę ze swojego punktu widzenia. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI podkreślił, że Wojewoda Łódzki działała na podstawie informacji powziętej z zewnątrz,  wystąpiła do Prezydenta o złożenie wyjaśnień i  okazanie dokumentacji,  a w następstwie – wezwała Radę Miasta do wygaśnięcia mandatu radnemu. Wojewoda  działała  niezależnie  od  rozstrzygnięć  poczynionych  przez  Komisję  Rewizyjną RMZ– dodał.Radny Z. ZAPART odnośnie zapytania radego A. Mięsoka dot. sposobu badania spraw przez Komisję Rewizyjną RMZ wyjaśnił, że Komisja zajmuje się wszystkimi sprawami w jednakowy sposób  –  najpierw  zbieramy  dokumenty  i  zapoznajemy  się  z  faktami,  a  dopiero  później, formułujemy  wnioski.  Radny  zauważył  następnie,  że  przed  podpisaniem  umowy  przez radnego, projekt zarządzenia Prezydenta Miasta musiał trafić pod obrady Komisji  Budżetui  Finansów RMZ oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  RMZ z  wnioskiemo wydanie opinii pozytywnej – czy wtedy ktoś wiedział o tym, że sprawa dotyczy radnegoS. Skupińskiego? Gdyby ktokolwiek poinformował wtedy radnych o tym, że zarządzenie dot. radnego S. Skupińskiego, sprawa prawdopodobnie potoczyłaby się inaczej.Radny A. MIĘSOK zauważył, że dwie komisje opiniują fakt, czy dzierżawa gruntu ma nastąpić, czy nie. Skąd pewność, że radny po podpisaniu umowy, nie zechciałby złożyć mandatu? Skąd radni mieliby mieć taka wiedzę?Radny  Z.  ZAPART  dodał,  że  właśnie  dlatego,  że  nie  opieramy  się  na  domysłach,  Komisja Rewizyjna RMZ badała sprawę powołując się na fakty.Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, gdzie radny podpisał umowę 6 maja 2011 r.W Urzędzie Miasta Zgierza – mówi radny S. Skupiński.Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  odczytała  art.  24  f  ustawy  o  samorządzie  gminnym.  Następnie zauważyła, że Pani Prezydent wiedziała w maju 2011 rok, że pan Stanisław Skupiński jest radnym i po podpisaniu umowy, powinna powiadomić Wojewodę.Jeżeli pani uważa, że urzędnik publiczny popełnił wykroczenie, to może pani zgłosił sprawę do stosownych służb – powiedział Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.Radny  M.  PILARSKI  przypomniał,  że  radny  S.  Skupiński,  przed  zawarciem umowy,  został poinformowany o odpowiedzialności wynikającej z art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym
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i  podpisał  stosowne świadczenie.  Radny zapytał,  czy radny S.  Skupiński może brać  udziałw głosowaniu na uchwałą?Nie, ponieważ to dotyczy jego interesu prawnego – wyjaśniła mecenas E. STAWIŃSKA.Radny S. SKUPIŃSKI zabrał głos mówiąc, że nie był obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RMZ  ponieważ  w  tym  czasie  przebywał  w  szpitalu.  Ja  jestem  ciekawy,  skąd  mieszkankaZ. Niechciał wiedziała o umowie dzierżawy? - dodał.W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.W głosowaniu: za - 1, przeciw - 5, wstrzym. - 4, Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI stwierdził kworum podczas głosowania nad uchwałą. Na sali jest 18 radnych – powiedział. Radny S. Skupiński nie brał udziału w głosowaniu.Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Pkt 12

Koncepcja rozwoju Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu oraz funkcjonowanie stref 
ekonomicznych na terenie miastaMateriał  stanowi  załącznik  nr  39 do  protokołu.  Do  tematu  wprowadził  Z-ca  PrezydentaP. STANISZEWSKI.Radny A.  MIĘSOK zapytał  o darowiznę w wysokości  12 000 zł  przekazaną na oświetlenieul. A. Struga?Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że środki te zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji  technicznej.  Jesteśmy  w przededniu  wykonania  tej  inwestycji,  środki  są  już zabezpieczone – dodał.Radny A.  MIĘSOK zauważył,  że przedsiębiorcy wpłacili  darowiznę z  przeświadczeniem, że projekt już jest wykonany. Te 12 000 zł miały zostać przeznaczone na realizację inwestycji – powiedział.Przedsiębiorcy zostali poinformowani o planach i o przeznaczeniu darowizny – wyjaśnił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI. Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.

Pkt 13
Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr VI/40/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 

2011 roku w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2011-2015 Materiał stanowi załącznik nr 40 do protokołu. W związku z brakiem pytań w temacie,  Wiceprzewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Pkt 14
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiWiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  zaproponował  przejście  do  kolejnego  punktu porządku  obrad  a  następnie  powrócenie  do  procedowania  pkt  14  po  powrocie Przewodniczącego RMZ na salę obrad.Radna A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zauważyła,  że z formalnego punktu widzenia,  trzebaw tej sytuacji poddać pod głosowanie zmianę porządku obrad.W związku z  powyższym, Wiceprzewodniczący RMZ G.  MACIŃSKI poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie pkt pn. „Informacja Przewodniczącego Rady Miasta  Zgierza  z  działalności  między  sesjami”  do  pkt  pn.  „Prezentacja  nt.  idei  oraz przygotowania zasad przebiegu budżetu obywatelskiego w Zgierzu”.W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Pkt 14
Prezentacja nt. idei oraz przygotowania zasad przebiegu budżetu obywatelskiego

w Zgierzu Prezentację (załącznik  nr  41)  przedstawił  A.  SKOCZYLAS  ze  Stowarzyszenia  Inicjatyw Obywatelskich  EZG  Rady  Organizacji  Pozarządowych  Miasta  Zgierza.  Budżet  obywatelski zwiększa  aktywność  mieszkańców  w  decydowaniu  na  jaki  cel  należy  przeznaczyć  środki finansowe.  Najwyższy  budżet  obywatelski  prowadzi  Łódź  -  w  ubiegłym  roku  20  mln  zł,w  bieżącym  -  40  mln  zł.  Przykładowe  projekty  budżetów  obywatelskich:  place  zabaw, skateparki,  boiska i  bieżnie dla szkoły,  zakup wyposażenia dla  instytucji  kultury,  siłownie zewnętrzne,  ścieżki  edukacyjno-przyrodnicze  w  parkach,  budowy  dróg,  chodników, oświetleń, wiat przystankowych, a także projekty miękkie – szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych. Podstawy prawne: to głównie konsultacje społeczne na podstawie stosownej ustawy.  Zasady  budżetu  obywatelskiego:  wiążący  wynik  –  projekty  wybrane  przez mieszkańców  muszą  zostać  wpisane  w  budżet  na  rok  następny;  przejrzystość  i  jawność; otwartość i inkluzywność; debata z udziałem mieszkańców – wybór projektów powinien być efektem  debaty  mieszkańców  nad  wspólnymi  potrzebami;  wspieranie  aktywności mieszkańców;  myślenie  długofalowe  –  regularny  mechanizm  współdecydowania  przez mieszkańców  o  dobru  lokalnej  społeczności.  A.  SKOCZYLAS  omówił  etapy  powstawaniai  realizacji  budżetu  obywatelskiego.  Mówił  o  dobrej  praktyce  powoływania  Zespołu  ds. budżetu  obywatelskiego,  w  którego  skład  wchodzą  radni,  organizacje  pozarządowe,  rady osiedli, mieszkańcy i urząd miasta – z każdej grupy po takiej samej liczbie osób. W imieniu Rady  Organizacji  Pozarządowych,  A.  SKOCZYLAS  zaproponował  debatę  władz  miastant.  wdrożenia  w Zgierzu budżetu  obywatelskiego,  następnie  podjęcie  uchwały  intencyjnej Rady Miasta oraz,  w dalszej  kolejności,  wydanie przez Prezydenta  zarządzenia w sprawie powołania Zespołu.Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że w naszym mieście, jednostki pomocnicze dysponują pewnymi budżetami – czy wprowadzenie jeszcze budżetu obywatelskiego, to nie byłoby dwukanałowe dysponowanie środkami miasta? - zapytał.
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A. SKOCZYLAS powiedział, że być może tak, ale decyzja zależy od państwa.Radny  Z.  SOBCZAK  zauważył,  że  zgłaszał  potrzebę  powołania  budżetu  obywatelskiegow Zgierzu pod warunkiem zapewnienia długofalowego myślenia. Będę Pana wspierał – dodał.Budżet obywatelski nie zmieni miasta – to może zmienić myślenie i świadomość mieszkańców – zauważył A. SKOCZYLAS.Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI podziękował za przedstawienie tematu, a następnie przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 15

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjamiPrzewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przedstawił  informację  nt.  działalności  pomiędzy sesjami (załącznik nr 42).

Pkt 16
Zapytania i wolne wnioskiRadna  B.  ŚWIĄTCZAK  w  odniesieniu  do  zarzutów  wobec  organizacji  wyborów  do Europarlamentu powiedziała, że nie chce, aby odpowiedzialność za niewiedzę mieszkańców w  kwestii  udania  się  do  właściwego  obwodu  głosowania,  ponosili  urzędnicy.  Wyboryw Zgierzu były dobrze zorganizowane – rozwieszane były obwieszczenia.Radny A.  MIĘSOK zauważył,  że Pani  Prezydent,  w innych przypadkach,  potrafi  skutecznie "trafić" do mieszkańców. W kwestii  organizacji wyborów i wprowadzonych zmian - mogła zwrócić się do wspólnot mieszkaniowych z prośbą o rozwieszenie informacji.Przewodnicząca Zarządu Osiedla Krzywie-Chełmy B. RUMIŃSKA zauważyła, że Rady Osiedli otrzymały informacje, które były wywieszane w gablotach.Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  zwrócił  się  do  władz  miasta  z  prośbą  o  uporządkowanie Ronda Sybiraków, poprzez np.  zasadzenie drzew,  czy kwiatów.  Następnie zauważył,  że na sesji RMZ,  mieszkańcy nie powinni poruszać prywatnych spraw – do tego jest inny tryb.

Pkt 17
Zamknięcie obrad sesjiW związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął obrady XLIX sesji Rady Miasta Zgierza.
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