Protokół Nr L/14
z L sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 czerwca 2014 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. Trwała od godz. 10.00 do 17.30.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 22
- 01 (radny M. Sencerek)

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

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza
na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienie wniosków Zespołu.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2013 r.,
c) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań
własnych,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. ”Ogródek dydaktyczny Pod Topolą”
utworzony przy Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
g) przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. ”Szlakiem
folkloru”,
h) przystąpienia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji Kronenberga City Handlowy w Warszawie,
w celu realizacji projektu pn. „Magiczna matematyka”,
i) przystąpienia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji mBanku w Warszawie, w celu realizacji
projektu pn. „Magiczna matematyka”,
j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: „Nasz edukacyjny ogródek szkolny”
utworzony przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
k) nadania nazwy dla alei w parku miejskim,
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l) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,
m) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
10. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył L 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.
Przewodniczący poinformował, iż w dniu sesji dotarła do Niego wiadomość o śmierci wieloletniego
działacza i członka Rady Osiedla Krzywie-Chełmy pana Teofila Dębowskiego. Przewodniczący
poprosił o chwilę ciszy.
Następnie przekazał zebranym informację o wyróżnieniu przyznanym panu Adamowi Krinke.
"Trofea zdobyte w 2013 r. przez Adama Krinke w kolarstwie górskim, konkurencja zjazd MTB
Downhill:
II miejsce w Mistrzostwach Polski w Zjeździe MTB, Czarna Góra Sienna 2013, Puchar Polski
Hobby Junior,
III miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Beskidów w Kolarstwie Zjazdowym – Rockstar
Beskidia Downhill,
I miejsce w kat. Junior Hobby w zawodach o Puchar Wierchomli, Wierchomla Downhill Cup 2013,
Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla,
czterokrotne I miejsca w innych zawodach ogólnopolskich."
Zawodnik został wyróżniony dyplomem oraz pamiątkową statuetką otrzymaną z rąk
Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego oraz Prezydent Miasta Zgierza Iwony Wieczorek.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI poprosił o wprowadzenie do porządku obrad pod literą n)
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/569/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza.
Radny M. HILIŃSKI zaproponował wprowadzenie w pkt 8 ppkt d) projektu uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o złożenie dokumentu. Następnie zauważył,
że projekt nie jest opatrzony adnotacją radcy prawnego. Projekty, które wpływają pod obrady Rady,
muszą być zatwierdzone przez mecenasa - wyjaśnił.
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Radny M. HILIŃSKI zwrócił się do Przewodniczącego RMZ o przekazanie projektu mecenasowi.
Niejednokrotnie zdarza się, że projekty są tworzone w trakcie sesji i uzyskują opinię prawną dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przekazał projekt na ręce pani mecenas. Powiedział,
że projekt zostanie zaopiniowany w trakcie przerwy, która zostanie ogłoszona w związku
z posiedzeniami komisji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pozostałe propozycje zmian w porządku obrad.
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/569/14 Rady Miasta
Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
w głosowaniu: za – 19, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Zgierza,
w głosowaniu: za – 16, przeciw – 0, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji
W związku z brakiem uwag do Protokołu Nr XLIX z XLIX sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 maja 2014 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod
głosowanie:
W głosowaniu: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Protokół Nr XLIX/14 został przyjęty.
Pkt 4
Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza
na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienie wniosków Zespołu
Przewodnicząca Zespołu J. PRZYWOJSKA przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej
raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Zgierza (załącznik nr 2). Wyjaśniła, że przy
przyjmowaniu Strategi nie zostały wypracowane wskaźniki, co spowodowało brak możliwości
podsumowania każdego roku. Dr J. Przywojska omówiła definicje oraz etapy zarządzania
strategicznego. Następnie zaprezentowała cele strategiczne, które zostały przyjęte przy realizacji
Strategii - dodała, że cele są bardzo ogólne i ustalenie wskaźników było trudnym zadaniem.
W dalszej kolejności przedstawiła szczegółową realizację założeń Strategii.
Radny Z. SOBCZAK powiedział, że już kilka lat temu twierdził, że ta Strategia to "zbiór pustych
haseł". To nie jest Strategia dająca jakąkolwiek korzyść Miastu. Mówiłem też niejednokrotnie,
że nie opracowano diagnozy, wskaźników, źródeł finansowania, itd. - kontynuował. Wniosek jest
jeden, radni kolejnej kadencji muszą opracować strategię z „prawdziwego zdarzenia” - dodał.
Radny wyraził także opinię, że dane są zmanipulowane. W Zgierzu wzrost przedsiębiorczości
znajduje się w granicach błędu statystycznego, to nie jest realne zjawisko – przekonywał.
Dr J. PRZYWOJSKA potwierdziła, że faktycznie tworzenie fikcyjnego planu nie ma większych
korzyści, poza możliwością pozyskania środków unijnych. Decyzja, co do konieczności
opracowania nowej Strategii należy do radnych – diagnoza i analiza są podstawą.
3

Radny T. KUPIS zapytał, czy radni otrzymają taki materiał w formie papierowej do dokładnej
analizy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że materiał dot. wniosków Zespołu
ds. monitorowania Strategii radni otrzymali już jakiś czas temu. W trakcie sesji oczekiwano
prelekcji - dodał. Ponadto, dzisiejsza prezentacja będzie, jak mówiła pani dr, dostępna w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza - zauważył.
Radny Z. SOBCZAK zapytał, czy będzie możliwe powołanie zespołu - którego członkiem będzie
pani dr J. Przywojska - którego celem mogłoby być przygotowanie kolejnej strategii?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że nie widzi problemu, aby taki zespół powołać.
Mieszkaniec A. JUSZCZYK poprosił, aby w punkcie dot. rekomendacji konsultacji, pani
dr określiła dokładnie ich cel.
Jestem zwolennikiem opracowania Strategii metodą uczestniczącą – powiedziała
dr. J. PRZYWOJSKA – konsultacje są narzędziem powszechnie używanym przy opracowywaniu
celów.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zauważyła, że w kwietniu br. proponowała zorganizowanie
konferencji przy udziale wielu innych organów, w temacie rozwoju Parku Przemysłowego Boruta
i wzrostu przedsiębiorczości. Ten temat został niestety zlekceważony, prawdopodobnie ze względu
na to, że zagroziłoby to koniecznością podważenia decyzji zezwalającej na budowę tzw. spalarni dodała.
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ A. ŁUCZAK
odnośnie konferencji w sprawie Parku Przemysłowego Boruta wyjaśniła, że faktycznie była taka
propozycja dot. zaproszenia włodarzy okolicznych miast i gmin w celu utworzenia terenów strefy
ekonomicznej. Podczas ostatniej sesji RMZ mówiłam, kiedy utworzenie takiej strefy jest możliwe zauważyła. Umowa dot. funkcjonowania Parku Przemysłowego kończy się z początkiem
przyszłego roku. Od tego, co będzie dalej, wiele zależy. Proponowałam zorganizowanie
seminarium w mniejszym gronie i podjęcie dyskusji na temat dalszego rozwoju Parku Boruta wyjaśniła.
Mieszkaniec M. KOLENDA poprosił o zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej UMZ.
Zapytał następnie, czy Zespół zamawiał jakiekolwiek opracowania w tym temacie, czy wszystko
wypracował samodzielnie.
Dr J. PRZYWOJSKA wyjaśniła, że praca Zespołu to działalność społeczna. Pracowaliśmy
w oparciu o dane przygotowane przez urzędników. Żadne analizy i ekspertyzy nie były zamawiane.
Wskaźniki kontekstowe były zaczerpnięte z dostępnych banków danych.
Prezydent I. WIECZOREK dodała, że z funkcjonowaniem Zespołu nie wiążą się żadne środki
finansowe.
Przewodniczący J. KOMOROWSKI podziękował za przedstawienie prezentacji i dyskusję w tym
temacie Następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Pkt 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny M. HILIŃSKI zgłosił interpelacje w sprawach: rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (załącznik nr 3); przydziału lokalu mieszkalnego dla rodziny zamieszkującej
w tragicznych warunkach w lokalu przy ul. Rembowskiego (załącznik nr 4); liczby marketów
i supermarketów, których budowę planuje się na terenie miasta (załącznik nr 5); interwencji
w związku z rosnącą liczbą dzików pojawiających się na terenach mieszkalnych (załącznik nr 6);
działań władz miasta w zakresie opracowania i wdrożenia programu przeciwdziałania bezrobociu
(załącznik nr 7); zmian w radach nadzorczych spółek miejskich (załącznik nr 8); funkcjonowania
zakładów znajdujących się na terenie Parku Przemysłowego (załącznik nr 9); odwołania
uroczystości wręczenia medali za długotrwałe pożycie zgierskich małżeństw z powodu
nieobecności Pani Prezydent (załącznik nr 10). Następnie radny poprosił o dodatkową informację
dla grupy mieszkańców domów jednorodzinnych dot. odbioru odpadów "bio" tylko z worków
w kolorze brązowym. Zwrócił się również z prośbą o sprawdzenie stanu (brak oznaczeń)
pojemników na odbiór odpadów komunalnych, ustawianych na terenach wielorodzinnych. Radny
M. HILIŃSKI opisał następnie sytuację odstąpienia Miasta od umowy ze zgierskim przedsiębiorcą
na usługę postawienia i obsługi karuzeli podczas Święta Miasta Zgierza. Odstąpienie od umowy
wynikło podobno na skutek zbyt wysokiej kwoty - dodał radny. Usługa została ostatecznie
wykonana przez kogoś innego. Radny zapytał, czy prawdą jest, że cena zaproponowana przez
zgierskiego przedsiębiorcę była trzy razy wyższa od kwoty, wynikającej z umowy zawartej
z przedsiębiorcą spoza Zgierza? Dodatkowo, nie uprzedzono odpowiednio wcześniej właściciela
karuzeli o odstąpieniu od umowy - to jest niepoważne - zauważył radny.
Radna E. KRZEWINA złożyła interpelacje w sprawach: załatania dziur na ul. Grodzińskiej;
wyrównania i wysypania tłuczniem ul. Romantycznej; uprzątnięcia chodnika na ul. Ozorkowskiej;
założenia oświetlenia na placu zabaw przy ul. Podgórnej; przedstawienia informacji - jaką promocją
dla miasta Zgierza jest publikacja wystąpienia Prezydent Łodzi H. Zdanowskiej w "Zgierskim
informatorze"; informacji - na jakim etapie są prace w zakresie wykonania przejścia dla pieszych na
skarpie przy stacji kolejowej Zgierz Północ (załącznik nr 11).
Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawach: montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz
wykoszenia trawy w rejonie pomiędzy ul. Boya-Żeleńskiego i ul. Parzęczewską (załącznik nr 12);
naprawy nawierzchni na ul. Kamiennej (załącznik nr 13); prac prowadzonych w ramach projektu
"Rewitalizacja historycznego Centrum Miasta Zgierza" (załącznik nr 14); zwolnień pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych podległych Gminie Miasto
Zgierz (załącznik nr 15).
Radna B. PALMOWSKA w imieniu Klubu Radnych PO zgłosiła interpelacje w sprawach:
organizacji imprez miejskich z okazji Dnia Dziecka i Święta Miasta Zgierza; zmian w składach rad
nadzorczych Spółki WodKan i PEC (załącznik nr 16).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA podziękowała Wydziałowi
Infrastruktury UMZ za uprzątnięcie ulic, którymi przechodziła procesja przy Parafii pw. św. Jana
Chrzciciela. Pani W. PARTYCKA poruszyła także temat zlikwidowanego przejścia na
ul. Murarskiej i ul. Stolarskiej. Zauważyła, że zarówno mostek jak i chodnik powstał 10 lat temu,
na wniosek i ze środków budżetowych Rady Osiedla. Zwracałam się do władz miasta
z prośbą o montaż barierek ochronnych - niestety podjęta została decyzja o zdemontowaniu
chodnika - wyjaśniła. Zapytała, gdzie będą wykorzystane płyty chodnikowe w liczbie ok. 700 sztuk.
Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni – to było jedyne przejście na Malinkę, bardzo uczęszczane,
zwłaszcza w okresie letnim - dodała.
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI złożył wniosek nawiązujący
do skarg mieszkańców południowo-wschodniego kwartału placu Jana Kilińskiego (niszczenie
elewacji budynku, zakłócanie ciszy nocnej) (załącznik nr 17).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA zgłosiła wnioski
w sprawach: przycięcia brzóz u zbiegu ul. Rudnickiej, ul. Zagajnikowej i ul. Iglastej (załącznik
nr 18); uporządkowania terenu od ul. Rudnickiej w kierunku Osiedla Kurak (złącznik nr 19).
Radny A. MIĘSOK w związku z nowym wydaniem "Zgierskiego Informatora" zapytał, jaki
związek z promocją ma artykuł na str. 4, pt. "Jaka jest prawda o spalarni" - jeżeli to jest artykuł
napisany przez Urząd Miasta, to kim jest Daniel Walczak - czy jest to osoba zatrudniona w UMZ,
jeżeli tak, to gdzie pracuje, a jeżeli nie, to czy jest to artykuł sponsorowany, czy zapłacono za
napisanie tego artykułu? Radny poprosił także o udostępnienie faktury za druk tego "Zgierskiego
Informatora". Następnie, w związku z uruchomieniem linii autobusowej nr 4 na Malinkę - radny
zauważył, że mieszkańcy są zaniepokojeni informacjami, że autobus będzie kursował tylko w jedna
stronę. Poprosił o wyjaśnienie na piśmie, w jaki sposób pasażerowie, którzy wsiądą do autobusu na
placu J. Kilińskiego, wrócą w to samo miejsce i ile będzie kursów.
Radny S. SKUPIŃSKI przedstawił sytuację mającą miejsce podczas Festynu Proboszczewickiego,
który odbył się w dniu 1 czerwca br. przy ul. Podgórnej (załącznik nr 20). Mówił o zniszczonym
straganie, interwencji Straży Miejskiej i ataku na swoją osobę. Zwrócił się do Przewodniczącego
RMZ o wyjaśnienie sytuacji.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI odnośnie mostu na
ul. Miroszewskiej zauważył, że przesunięte w budżecie miasta środki nie są wystarczające na
pokrycie wszystkich kosztów związanych z jego remontem. Kiedy prace naprawcze zostaną
rozpoczęte - zapytał - most jest w coraz gorszym stane i grozi zawaleniem, czy władze miasta będą
starały się o pozyskanie środków na ukończenie napraw? Podobna sytuacja dotyczy mostu na
ul. Piaskowice. Pan M. WOLSKI przypomniał, że termin naprawy mostów został wyznaczony do
końca bieżącego roku - jeżeli ich stan nie zostanie poprawiony, koniecznym stanie się ich
zamknięcie. Następnie zapytał, w kwestii zanieczyszczenia rzeki Bzury i odpowiedzi Pani
Prezydent na zadane podczas poprzedniej sesji zapytanie, jaki to jest „ostatni okres” w którym nie
zgłaszano żadnych uwag - czy to jest tydzień, miesiąc, rok. Podobne pytanie zadałem
przedstawicielom Straży Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia Rady Osiedla i z ich
wypowiedzi wynika, że takie zgłoszenia pojawiały się w okresie ostatniego pół roku - zauważył.
Czy będą prowadzone działania w celu zbadania wody w rzece - zapytał. Pan M. WOLSKI
odnośnie proponowanego przez niego podziału słupów ogłoszeniowych na strefy, zauważył,
że temat ten nie został przez niego poruszony tylko ze względu na wybory. Pani Prezydent
w odpowiedzi napisała, że widzi konieczność prowadzenia dyskusji w tym temacie, ale – w jaki
sposób – zapytał.
Kto podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Straży Miejskiej
– zapytał radny T. KUPIS. Podczas jednej z ostatnich sesji, Rada wysłuchała sprawozdania
m. in. z działalności tej jednostki i nie było żadnych zastrzeżeń. Radny zapytał także, jaki koszt
poniesie Miasto z tytułu ww. konsultacji?
Radna B. ŚWIĄTCZAK odnosząc się do odpowiedzi, którą uzyskała na zadawane na poprzedniej
sesji pytania w zakresie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta, a radnym
S. Skupińskim, powiedziała, że nie uzyskała odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapytała także 6

dlaczego na pytania odpowiada Z-ca Prezydenta? Poprosiła o odpowiedź od Pani Prezydent. Radna,
odniosła się następnie do interpelacji i wyjaśnień w sprawie środków z działu dot. przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przeznaczonych na pokrycie kosztów występu Dody. Z odpowiedzi wynika mówiła - że podczas imprezy rozdano pakiety profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej
i antyprzemocowej. W związku z tym zapytała, czy w trakcie i na terenie imprezy zorganizowanej
z okazji Święta Miasta Zgierza, była możliwość zakupienia alkoholu - podobno bowiem "piwo lało
się hektolitrami" - zauważyła. Jak się ma taka profilaktyka antyalkoholowa do imprezy, w trakcie
której, koncerny piwne sprzedają alkohol?
Radna E. KRZEWINA w odniesieniu do wystąpienia radnego S. Skupińskiego, przeprosiła go za
użycie wulgarnych słów pod jego adresem.
Pkt 6
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka dzielnicy Rudunki H. PIEKUT poruszyła temat konsultacji społecznych w sprawie
Straży Miejskiej. Podkreśliła, że plakaty informujące o konsultacjach, rozwieszane jakiś czas temu,
miały, po części, inną treść, niż te, rozwieszane w dniu konsultacji. Na plakatach wieszanych
wcześniej znajdował się tekst: „przyjdź, Straż Miejska leży w Twoich rękach", natomiast na tych
późniejszych: „przyjdź, wypełnij anonimową ankietę". Zapytała, dlaczego z Urzędu Miasta
wychodzą dwie różne informacje? Gdyby mieszkańcy dzielnicy wiedzieli, że będą ankiety,
frekwencja byłaby wyższa - powiedziała.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ mówiła o braku pieniędzy w kasie miejskiej oraz o zbyt dużej ilości
latarń ustawionych na Placu Kilińskiego. Odnośnie Parku Miejskiego powiedziała, że budowana
jest ścieżka rowerowa, ale brak jest nadbudowanego nabrzeża i woda zaczyna się przelewać.
Zapytała również, czy linia 4 i 8 to nie jest ta sama linia, która objeżdża miasto. Powiedziała, że
prosi od lat, aby kierowcy z Markabu mieli dostęp do wody i toalety oraz możliwość odpoczynku.
Zapytała również, dlaczego występ Dody był tak bardzo uciążliwy dla mieszkańców w innych
rejonach miasta. Mieszkanka mówiła, że na sesji są mieszkańcy z ul. Chemików 7, którzy chcą
złożyć skargę w związku z unoszącym się na tym terenie uciążliwym zapachem. „Gdzie są płytki
chodnikowe z Placu Kilińskiego?" - pytała. Zapytała również, czy wszystkie przedsiębiorstwa
„oddające ścieki" do Wodkanu mają „semplery w studzienkach wyjściowych" do sieci
kanalizacyjnej, które „dają możliwość sprawdzenia, jakie ścieki wpadają do Wodkanu".
Z. Niechciał zapytała również, czy będzie robiony remont na ulicy Miroszewskiej. Poprosiła aby
odpowiedź na powyższe pytania została udzielona na piśmie.
Mieszkanka Osiedla Przybyłów O. KWIATKOWSKA powiedziała, że w budynku, w którym
mieszka od lat nie ma skrzynek na korespondencję. Powiedziała, że złożyła pismo do Prezydent
Miasta, z prośbą o umorzenie zaległości finansowych w MPGM Sp. z o.o. Zapytała również, kto
jest odpowiedzialny za plac zabaw na Osiedlu Przybyłów? Poprosiła o ich sprawdzenie pod kątem
bezpiecznego ich wykorzystywania.
Mieszkaniec M. KOLENDA odczytał szereg pytań złożonych pisemnie (załącznik nr 20)
Następnie poruszył kwestię artykułu w „Zgierskim Informatorze" pt. „Kowal zawinił, a Cygana
powiesili" autorstwa Pani Prezydent. Odczytał, przygotowany przez siebie tekst sprostowania:
"Przepraszam, że w Informatorze Zgierskim publikacji promocyjnej, wydawanej za publiczne
środki, w artykule „Kowal zawinił, a Cygana powiesili", użyłam niegodnych i krzywdzących
porównań w stosunku do mieszkańca, który skorzystał z przysługujących mu praw i złożył skargę
na moją działalność, której zasadność potwierdziła Rada Miasta Zgierza. Rozumiem, że pan
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Mirosław Kolenda może czuć się urażony. Przepraszam, że błędnie napisałam Jego nazwisko
w artykule, nie było moim celem Jego ośmieszenie. Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek".
M. KOLENDA zapytał, czy Pani Prezydent podpisze się pod tekstem i umieści go,
w ramach przeprosin/sprostowania, w którejś z gazet wydawanych w Zgierzu. Dodał,
że w przypadku odmowy przez Panią Prezydent, będzie dochodził swoich praw w inny sposób.
Ponadto, M. Kolenda zadał następujące pytania: dlaczego Pani Prezydent, przeprowadzając
konsultacje w sprawie Straży Miejskiej, nie zasięgnęła opinii Komendy Powiatowej Policji?;
czy Pani Prezydent zamierza zasięgnąć opinii Rad Osiedli - jednostek pomocniczych, w sprawie
funkcjonowania Straży Miejskiej? Jeśli zamierza, to kiedy i gdzie? - dodał.
Administrator budynku przy ulicy Chemików 7 w Zgierzu N. GIBUS poruszyła temat uciążliwego
brzydkiego zapachu unoszącego się w tej części miasta. Powiedziała, że najbardziej uciążliwe jest
to wieczorem i nad ranem. „Mamy świadomość tego, że jest Park Przemysłowy... natomiast
jesteśmy ludźmi i wymagamy tego, by środowisko w którym żyjemy, pozwalało na normalne
funkcjonowanie" - dodała. Powiedziała, że wśród mieszkańców dochodzi do omdleń i wymiotów,
ponieważ zapach jest bardzo uciążliwy i nie da się normalnie funkcjonować i żyć. Wyjaśniła,
że sprawa została już zgłoszona na piśmie do Urzędu Miasta Zgierza. Wyraziła nadzieję, że władze
Miasta podejmą działania zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy i zlikwidowania źródła tego
uciążliwego zapachu.
Mieszkaniec budynku przy ulicy Chemików 7 M. RYBAK potwierdził słowa Pani administrator
i wyraził nadzieję, że władze miasta zajmą się w odpowiedni sposób tym tematem. „Chcemy mieć
pewność, że to powietrze nam nie szkodzi" - powiedział.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zwrócił się do przedmówców mówiąc, że sprawa jest w toku.
Potwierdził także umówione na najbliższy poniedziałek spotkanie w tym temacie.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK poruszył temat modernizacji Placu Kilińskiego. „Czy nie
należałoby naprawić błąd z przeszłości dotyczący pierwszej połowy modernizacji Placu Kilińskiego
i dokonać przycinki schorowanych drzew?" - zapytał. Zauważył, że teraz poszczególne kwartały
Placu Kilińskiego nie są ze sobą kompatybilne. Poprosił o odpowiedź w formie pisemnej.
Radny Z. SOBCZAK zapytał Przewodniczącego Rady, co zamierza zrobić w sprawie, którą
przedstawili mieszkańcy ulicy Chemików. Poprosił o takie zorganizowanie pracy Rady, by Rada
zobowiązała Panią Prezydent do działań zmierzających w kierunku wyjaśnienia tej sprawy.
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI powiedział, że nie posiada odpowiednich
kompetencji do zajęcia się tą sprawą osobiście. Poprosił o przygotowanie odpowiedniego projektu
uchwały.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Przybyłów H. LASZCZYK podziękowała Wydziałowi
Gospodarki Nieruchomościami UMZ i Wydziałowi Projektów i Infrastruktury Miejskiej UMZ za
pomoc w utrzymaniu placu zabaw na Osiedlu Przybyłów.
Pkt 7
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Prezydent I. WIECZOREK odniosła się do wypowiedzi pana M. Kolendy - poprosiła, aby nie
wprowadzać wszystkich w błąd, gdyż konsultacje nie dotyczą likwidacji Straży Miejskiej, tylko jej
funkcjonowania, co ma potwierdzenie w pytaniach zawartych w ankiecie. Co do wypowiedzi
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w sprawie imprezy zorganizowanej na zakończenie lata, Pani Prezydent wyjaśniła, że Miasto
realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych dot. promocji Parku Kulturowego Miasta
Tkaczy, którego elementem jest właśnie ta impreza masowa. Środki pochodzić będą z tego projektu
- dodała. W kwestii przeprosin, o których mówił pan M. Kolenda, Pani Prezydent wyjaśniła,
że musi sięgnąć do artykułu i jeżeli uzna, że są one zasadne, to tak się stanie. Dodała, że pozostałe
odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się do mieszkańców, który nie otrzymali
odpowiedzi na pytania, o pozostawienie danych kontaktowych w celu umożliwienia udzielenia
odpowiedzi.
Z-ca Naczelnika Wydziału
Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży UMZ
R. MALINOWSKA odniosła się do wypowiedzi mieszkanki H. Piekut. Powiedziała, że w mieście
faktycznie zostały rozwieszane dwa rodzaje plakatów dot. konsultacji w sprawie Straży Miejskiej.
Po prostu w trakcie konsultacji pojawił się temat informowania mieszkańców o możliwości
wypełnienia ankiet. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby plakaty zostały wymienione. Dodała, że
jeżeli ktokolwiek nie przybył na wcześniejsze spotkanie, ponieważ nie wiedział o możliwości
wypełnienia ankiety, może uczestniczyć w kolejnych - ostatnie odbędzie się w Urzędzie Miasta
Zgierza.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA w imieniu Klubu Radnych PiS z okazji narodzin córki
złożyła gratulacje i wręczyła upominek szczęśliwemu tacie Zastępcy Prezydenta
P. Staniszewskiemu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ T. KUPIS poinformował,
że do Komisji nie wpłynęły żadne projekty do zaopiniowania, w związku z tym, stwierdzając na
sali kworum, zamknął posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ J. SOKÓŁ poinformował, że
do Komisji nie wpłynęły żadne projekty do zaopiniowania, w związku z tym, stwierdzając na sali
kworum, zamknął posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich RMZ M. HILIŃSKI poinformował
przewodniczącego o konieczności kontynuowania posiedzenia Komisji, z uwagi na fakt
wprowadzenia nowego projektu do porządku obrad sesji.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI również zgłosił konieczność
odbycia posiedzenia Komisji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji do godz. 15.00.
Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI po stwierdzeniu kworum, wznowił obrady.
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że projekt, który proponował wprowadzić do porządku obrad
uzyskał opinie i podpis mecenasa. W związku z tym, poprosił o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza w pkt 8 ppkt d).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie propozycję zmiany poprzez
wprowadzenie ww. projektu uchwały. W głosowaniu: za - 7, przeciw – 0, wstrzym. - 11, projekt nie
został wprowadzony.
Projekt stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 8a)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r.,
Przewodniczący J. KOMOROWSKI zaproponował, aby wystąpienia Klubów Radnych, radnych
i innych osób zainteresowanych nastąpiły w tym punkcie. Nie zgłoszono sprzeciwu.
Głos zabrała Prezydent Miasta I. WIECZOREK. Budżet został wykonany zgodnie z projektem
na rok 2013 oraz wszystkimi uchwałami zmieniającymi, a także zarządzeniami Prezydenta powiedziała. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinie pozytywne zarówno do sprawozdania z
wykonania budżetu jak i wniosku Komisji Rewizyjnej RMZ o udzieleniu absolutorium.
Pani Prezydent podziękowała radnym za współpracę, a następnie poprosiła o zatwierdzenie
sprawozdań i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Następnie głos oddała
Skarbnikowi Miasta R. Zwierzyńskiemu.
Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI przedstawił prezentację multimedialną dot. wykonania budżetu
miasta za rok 2013 (załącznik nr 22). Omówił następujące kwoty: dochody, w tym: dochody
ogółem - 146 837 671,07 zł, dochody własne - 134 283 545,01 zł, dochody zlecone - 12 146 625,81
zł, dochody majątkowe 6 103 298,58 zł, dochody powierzone - 407 500,25 zł; oraz wydatki, w tym
wydatki ogółem - 143 705 378,99 zł, wydatki własne - 131 151 252,93 zł, wydatki zlecone 12 146 625,81 zł, wydatki majątkowe 6 121 674,25 zł, wydatki powierzone - 407 500,25 zł.
Wskaźniki realizacji: dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł: w 2012 r. - 2 603,44 zł, w roku 2013 2 635,00 zł; wydatki ogółem na 1 mieszkańca, w roku 2012 – 2 497,01 zł, w roku 2013 2 579,20 zł. Skarbnik omówił następnie strukturę dochodów miasta w rozbiciu na poszczególne
zadania: podatki i opłaty, opłaty, z majątku, udział w PIT i CIT, subwencje, dotacje celowe, środki
z UE bieżące, dotacje na zadania zlecone i z porozumień oraz dochody majątkowe, w tym: dotacje
i środki na inwestycje w tym z UE, dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawa własności. Mówił także o strukturze dochodów w rozbiciu na
procent wykonania całego budżetu. W dalszej kolejności Skarbnik przedstawił politykę podatkową
w kontekście stanu finansów miasta oraz informację o sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku.
Następnie przeszedł do omówienia wydatków ogółem w rozbiciu na lata 2012 - 139 845 100,67 zł
i 2013 - 143 705 378,99 zł. W kwocie wydatków ogółem w roku 2013 mieści się kwota wydatków
bieżących, tj. 137 583 704,74 zł oraz wydatków majątkowych, tj. 6 121 674,25 zł. Najwyższy
poziom wydatków wykazany został w oświacie i wychowaniu, kolejne to pomoc społeczna,
transport i łączność, administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna
oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na końcu prezentacji Skarbnik omówił wskaźniki
zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz zaprezentował informację o wykonaniu zadań wieloletnich
i programów pomocowych. Skarbnik poinformował także, iż od str. 186 sprawozdania znajdują się
informacje poglądowe, które nie będą stanowiły elementu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART przedstawił opinię Komisji o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2013 oraz wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Prezydentowi
Miasta Zgierza. Obrady Komisji były burzliwe, ale ostatecznie udało się zająć stanowisko powiedział. Przewodniczący Komisji dodał, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz wniosku Komisji są pozytywne. W imieniu
własnym oraz w imieniu Komisji Rewizyjnej RMZ, Przewodniczący Z. Zapart podziękował
Skarbnikowi za współpracę. Z. Zapart sprostował także informacje, które krążą wśród mieszkańców
miasta - powiedział, że emisja obligacji w roku 2013 nie była dodatkowym zadłużeniem dla miasta.
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Z całej kwoty wyemitowanych obligacji, czyli z 17 mln zł, tylko 4 mln zł uzupełniły potrzeby
budżetu miasta. Pozostała część pokryła dotychczasowy dług publiczny, zastępując go obligacjami.
Uchwała Nr I/80/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 23 maja
2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za
2013 rok stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Opinia nr 18 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za
2013 rok stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosek 65 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o udzielenie absolutorium Prezydentowi
Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała Nr I/109/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z 24 czerwca 2014 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2013 rok stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja nie zgłasza uwag do projektu uchwały. Komisja zgłosiła 11 uwag do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r., które zostały przekazane w trybie roboczym."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, głos zabrał radny J. SOKÓŁ. Powiedział, że w mieście
nie ma planowania finansowego, czego przykładem była sytuacja w połowie ubiegłego roku
i zmiana na stanowisku Skarbnika. Inwestycje miejskie są zyskiem dla miasta i jego mieszkańców,
dlatego budżet powinien sprzyjać powstawaniu nowych. Klub sprzeciwia się wobec polityki
kadrowej Prezydenta prowadzonej w Urzędzie Miasta Zgierza i podległych jednostkach. Chaos
i ustawiczne zmiany powodują zamęt i nie sprzyjają dobrej atmosferze pracy. W Klubie nie ma
dyscypliny głosowania – dodał.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA
powiedziała, że obrady Komisji Rewizyjnej RMZ były bardzo burzliwe. Padło wiele wniosków,
pojawiły się reasumpcje głosowania. Radna przedstawiła stanowisko Klubu, które było także
uzasadnieniem przedstawionym podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ do wniosku
o nieudzielenie absolutorium oraz które zostało wystosowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi. Powiedziała: "Nie zgadzamy się z tym, że budżetu Miasta w zakresie zadań własnych
i gospodarności wykonującego budżet miasta jest pozytywne. Grupa radnych, którzy podczas roku
2013 zgłaszała swój sprzeciw do dokonywania zmian w budżecie w zakresie zadań własnych.
Zgłaszaliśmy również swój sprzeciw do uchwały o emisji obligacji komunalnych, która
spowodowała przeniesienie zadłużenia miasta Zgierza na przyszłe kadencje. Nie zgadzamy się
z wykonaniem budżetu za rok 2013 również w zakresie wydatków majątkowych. Wiele
z planowanych pierwotnie inwestycji, obiecanych mieszkańcom, zostało przesuniętych na kolejny
rok lub lata następne. Wiele zastrzeżeń budzi niegospodarność:
1) organizowanie imprez miejskich (wysokie koszty) – z tych środków mogłaby zostać poprawiona
infrastruktura miasta,
2) odprawy i roszczenia sądowe dla zwalnianych pracowników,
3) brak skutecznej inicjatywy w odzyskiwaniu należnych podatków i czynszów, co mogłoby
przyczynić się do wzrostu dochodów.
W związku z tym, że Prezydent Miasta Zgierza nie przedstawił w roku 2013 (tj. po 2 latach trwania
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kadencji) swojej strategii na rozwój miasta Zgierza, a tylko konsumował bieżące środki finansowe
wnioskowaliśmy na Komisji Rewizyjnej i wnioskujemy dzisiaj o nieudzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Zgierza. Ja również chciałabym przypomnieć radnym, w dniu 4 czerwca,
podczas obrad wspólnych komisji, większość radnych była przeciw, co oczywiście dzisiaj wyjdzie
w głosowaniu".
Radny A. MIĘSOK zabrał głos mówiąc: ”Wysoka Rado, dzisiejsza sesja jest jakby oceną
wykonania budżetu za 2013 rok. Ze sprawozdania Prezydenta jak i Regionalnej Izby
Obrachunkowej, wynika że budżet po stronie wydatków i dochodów został wykonany prawie
w 100%. Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej jednoznacznie określa, że pod względem
celowości, gospodarności, RIO tego nie ocenia, to jest już kompetencja Rady. Komisja Rewizyjna
wnioskuje o udzielenie absolutorium, odnosi się do całokształtu realizowania budżetu w zdaniu
…”Prezydent Miasta Zgierza kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.” Czy tak było? Niech posłuży kilka przykładów. To,
że budżet 2013 roku był przeszacowany i sztucznie podnoszono wskaźniki, aby wykazać niski
poziom zadłużenia w stosunku do dochodów, to wszyscy wiedzieli. Wielokrotnie o tym mówiłem...
po prostu kreatywna księgowość. Pierwotnie planowana była nadwyżka w wysokości 5 411 905 zł,
a w trakcie roku budżetowego, budżet który był wielokrotnie zmieniany i urealniany, okazało się,
że wychodzimy na deficyt w wysokości 4 033 000 zł. Wypracować taki deficyt, prawie
10 milionowy, przy budżecie 150 milionów, świadczy to o braku znajomości zarządzania finansami
publicznymi, finansami samorządu. A jak uzasadnić celowość obligacji, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej mocno protestuje i podkreśla, że to nie jest zaciąganie kolejnego długu, a czymże jest
przełożenie długu panie Przewodniczący? Nie jest to przełożenie długu na kolejne kadencje, które
mają spłacać inni? Ponad 600 samorządów podjęło takie decyzje, ale mądre decyzje. Większość
tych samorządów wyemitowało obligacje, ale tylko i wyłącznie na inwestycje, nie na przejadanie.
Trzy lata po prostu zostały zmarnowane, były beztroskie, bez szacunku dla finansów publicznych,
nonszalancji wydatków na pokaz. Cała Pani kadencja pani Prezydent, to jest antyteza takich pojęć
jak transparentność i dbałość o interes miasta. Pomimo trudnej sytuacji finansowej naszego miasta
spowodowanej tak nieodpowiedzialną polityką wydawania publicznych pieniędzy, Prezydent Iwona
Wieczorek przy aprobacie i wsparciu koalicji Prawa i Sprawiedliwości, SLD, Klubu Radnego
Jerzego Sokoła i PSL, traktuje budżet, jak swój prywatny. Trudno uzasadnić celowość, panie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, finansowania kosztów wyjazdów zagranicznych i krajowych.
Na te podróże Prezydent Iwona Wieczorek wydała ponad 50 tysięcy. Co wyniknęło z tych
wyjazdów? Brak stabilności w obsłudze prawnej Urzędu, ciągle zmieniane kancelarie prawne oraz
koszty zastępstwa procesowego, to kwota ponad 100 000 zł, nie wspomnę o kosztach postępowania
sądowego - to też kwota 116 000 zł. Takie działania nie mają nic wspólnego z oszczędnością.
Zakup mebli do gabinetu Prezydenta, za jaką kwotę? Koszty zostały sprytnie ukryte w kosztach
ogólnych Kancelarii Urzędu. Widać, stare meble znudziły się pani Prezydent. Przy takiej mizerii
budżetowej, jeszcze takie wydatki. Nie wspomnę już o takich rzeczach, jak kiepska podpisana
umowa z operatorem telefonii komórkowej. Proszę zwrócić uwagę, trzy gimnazja i Samorządowe
Liceum Ogólnokształcące to jest kwota 8 154 zł, telefonia komórkowa w Urzędzie 80 000 zł.
Wysoka Rado warto zatrzymać się chwilę przy wydatkach na promocję Dział 75075 - tutaj to już
hulaj dusza... lekką ręką wydano ponad 295 000 zł np. na promocję miasta w mediach, a tak
naprawdę to autopromocję Prezydent Iwony Wieczorek wydano 50 000 zł, a na gadżety, które pani
Prezydent bardzo chętnie rozdaje, wydano ponad 50 000 zł. Jak to się ma do wsparcia 27 rodzin
wielodzietnych w okresie wielkanocnym, gdzie przeznaczono na jedną rodzinę tylko i wyłącznie
135 zł. W podobnym okresie Świąt Bożego Narodzenia, 10 rodzin wsparto kwotą - na jedną rodzinę
145 zł. Wydaje się ogromne kwoty na druk materiałów informacyjnych, rozdawanych w mieście,
niby gratis (o stanie miasta), a dla przedszkoli kupuje się książeczki za kwotę 710 zł. Pani jest
największym, pani Prezydent, użytkownikiem i sprzedawcą różowych okularów. Finanse miasta to
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jak Titanic, który tonie, a orkiestra gra do końca. W naszym przypadku, z okazji świąt i święta
miasta, granie tej orkiestry kosztuje ponad 100 000 zł. Na takie szastanie publicznym groszem nie
ma zgody. A czym uzasadnić wyrażenie zgody na obsługę komunikacji autobusowej o 22 000 000
zł drożej, niż miasto zaproponowało w kwocie 90 000 000 zł. To też gospodarność? Wysoka Rado,
Skład Orzekający RIO zdecydowanie określił, iż indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający
z art. 243 ustawy o finansach publicznych został prawie o 3% przekroczony. Dla nas wyliczono ten
wskaźnik około 2,57, a wykonano w wysokości 5,46. Co z tym się wiąże? Ano to, że rok 2015
będzie rokiem trudnym. Wtedy nieuniknione będzie zaciskanie pasa oraz dyscyplina w uzyskaniu
zakładanych dochodów ze sprzedaży majątku jak i planowanych nadwyżek operacyjnych. Jest to
pokłosie optymistycznych założeń w WPF. Papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie,
a rzeczywistość weryfikuje nieuzasadniony optymizm. Trudno byłoby pominąć wysokość
zadłużenia, które za Pani kadencji wzrosło. Na nic zdają się kolportowane gazetki, gdzie blado
wypadają dane. Z każdej gazety wypada Pani Prezydent nos Pinokia, kłamstwo jeszcze raz
kłamstwo. One są kłamliwe i jeszcze raz kłamliwe. Pora wspomnieć o zadłużeniu na kolejne
kadencje do 2029 roku z tytułu obligacji, na kwotę 15 710 000 zł. Czy pani Prezydent zdaje sobie
sprawę, że zaciąganie długów na spłatę starych długów, to zjadanie własnego ogona? Jest to
najprostszy sposób wpadnięcia w pułapkę zadłużenia. Pani rządzi finansami miasta już czwarty rok.
Pani zadaniem, obiecanym w kampanii, było rozbrojenie bomby zegarowej o nazwie zadłużenie
miasta. Nic z tego nie wyszło - totalna klapa. Zgierzanie jeszcze długo będą spłacać długi Iwony
Wieczorek. Kończąc Wysoka Rado, mając na uwadze wszystkie aspekty wykonania budżetu,
o których mówiłem, Prezydent Iwona Wieczorek nie zasługuje na udzielenie absolutorium za
wykonanie budżetu za 2013 rok. Będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium.”.
Radny M. PILARSKI, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przypomniał o sytuacji
z połowy ubiegłego roku. Odchodząca Pani Skarbnik przekonywała, że zostawia budżet miasta w
bardzo dobrym stanie. Miesiąc później, nowo powołany Skarbnik uświadamia radnym, że miasto
stoi na skraju bankructwa. Należy podziękować panu Skarbnikowi, że zdecydował się wejść w tą
trudną sytuację pozostawioną przez poprzedniego Skarbnika i doprowadzić ten budżet do końca i
uzyskać pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że zbulwersowała go wypowiedź radnego Pilarskiego. Radny
zauważył, że dziś nie mówimy o odejściu Pani Skarbnik, a o udzieleniu absolutorium Prezydentowi
Miasta I. Wieczorek. Przypomniał, że po ostatnim wystąpieniu Skarbnik D. Kubiak było wiele
dyskusji, oskarżeń o kłamstwo, mówiło się także o zawiadomieniach do prokuratury. Czy
jakiekolwiek zostało złożone? To znaczy, że jednak mówiła prawdę. Radny M. HILIŃSKI
powiedział, że Rada udziela absolutorium Prezydentowi, który jest dysponentem budżetu. Skarbnik
jest dzisiaj "Kowalski" jutro może być "Iksiński", a Prezydent to osoba, która została wybrana by
dbać o to miasto.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 9, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/598/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r.
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Pkt 8 b)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2013 r. - projekt uchwały
omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje w § 4 projektu uchwały wyraz „rady” rozpocząć wielką literą. Komisja
zgłosiła 5 uwag do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2013 r., które zostały
przekazane w trybie roboczym.".
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 - 9, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/599/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2013 r.
Pkt 8 c)
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART.

-

projekt

uchwały

omówił

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 9, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/600/14 w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Zgierza.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK podziękowała radnym za udzielenie absolutorium.
Pkt 8 d)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych projekt uchwały wraz z autopoprawką z 25 czerwca 2014 r. omówił Skarbnik Miasta
R. ZWIERZYŃSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27)
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/601/14 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.
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Pkt 8 e)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 - projekt uchwały wraz
z autopoprawką z 25 czerwca 2014 r. omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28)
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/602/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014-2029.
Pkt 8 f)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. ”Ogródek dydaktyczny Pod Topolą”
utworzony przy Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje usunąć kropkę na końcu tytułu uchwały oraz postawić kropkę na końcu § 5."
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30)
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 L/603/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Zgierz do konkursu pn. ”Ogródek dydaktyczny Pod Topolą” utworzony przy Miejskim
Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 8 g)
przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. ”Szlakiem folkloru” projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje usunąć kropkę na końcu tytułu uchwały."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32)
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/604/14 w sprawie przystąpienia Szkoły
Podstawowej nr 1 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. ”Szlakiem folkloru”.
Pkt 8 h)
przystąpienia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji Kronenberga City Handlowy w Warszawie,
w celu realizacji projektu pn. „Magiczna matematyka” - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje usunąć kropkę na końcu tytułu uchwały; w tytule uchwały oraz w § 1 między
znakiem ” a wyrazem „Magiczna” usunąć spację; w § 2 pkt 2 średnik zastąpić kropką."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/605/14 w sprawie przystąpienia Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu do konkursu grantowego
Fundacji Kronenberga City Handlowy w Warszawie, w celu realizacji projektu
pn. „Magiczna matematyka”.
Pkt 8 i)
przystąpienia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji mBanku w Warszawie, w celu realizacji
projektu pn. „Magiczna matematyka” - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje usunąć kropkę na końcu tytułu uchwały; w tytule uchwały oraz w § 1 usunąć
spację między znakiem ” a wyrazem „Magiczna”; w § 2 pkt 2 średnik zastąpić kropką."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36)
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/606/14 w sprawie przystąpienia Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu do konkursu grantowego
Fundacji mBanku w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. „Magiczna matematyka”.
Pkt 8 j)
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: „Nasz edukacyjny ogródek szkolny”
utworzony przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - projekt
uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje usunąć kropkę na końcu tytułu uchwały; w tytule uchwały między „pn:”
a znakiem ” postawić spację; w tytule uchwały oraz w § 1 usunąć spację między znakiem ”
a wyrazem „Nasz”."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/607/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Zgierz do konkursu pn: „Nasz edukacyjny ogródek szkolny” utworzony przy Szkole
Podstawowej nr 10 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pkt 8 k)
nadania nazwy dla alei w parku miejskim - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta
P. STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje w tytule uchwały usunąć wyraz „dla”; w drugim wierszu podstawy prawnej po
wyrazach „poz. 594,” dodać wyrazy „poz. 645, poz. ”; § 1 rozpocząć od wyrazów „Alei
parkowej”; w § 1 oraz w załączniku postawić „-” między wyrazami „Legionistów Pierwszych”; w
metryce załącznika usunąć wyrazy „Nr 1”, a wyraz „Uchwały” napisać małą literą."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż właściwa dla tego terenu Rada Osiedla
otrzymała do zaopiniowania ww. projekt uchwały. Rada Osiedla nie zajęła jednak stanowiska w tej
sprawie.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/608/14 w sprawie nadania nazwy alei w parku
miejskim.
Pkt 8 l)
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji - projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje w załączniku nr 5, w tabeli, w temacie wpisanym w plan pracy Komisji
w sierpniu br., wyrazy: "2013-2016" zastąpić wyrazami: "2014-2016"."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że taki zapis wynika z tytułu Programu.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI dodał, że w planie pracy Rady, również znajduje się ten
temat. W tytule Programu Ochrony Środowiska nie wprowadzono wówczas żadnej zmiany.
Uwagi Komisji nie 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. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/609/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.
Pkt 8 m)
zmiany uchwały Nr XLVII/569/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P.
STANISZEWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje :
a) w § 1 pkt 3 wyrazy: "skreśla się wyrazy: "oraz muszą spełniać warunki określone
w obowiązujących przepisach prawa";" zastąpić wyrazami: "po wyrazie: "cierpienia" stawia się
kropkę i skreśla dalszą część zdania;",
b) w § 1 pkt 6 skreślić kropkę po wyrazie: "pkt",
c) w § 1 pkt 7 wyrazy: "skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem § 10" zastąpić wyrazami:
"po wyrazie: "karencji" stawia się kropkę i skreśla się dalszą część zdania."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 41)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 42)
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 - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/610/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVII/569/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 8 n)
sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący
RMZ J. KOMOROWSKI.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"Komisja proponuje w § 2 wyraz „Skarżącej” napisać z małej literą; w załączniku do uchwały,
w pierwszym akapicie, wyraz „Pani” napisać z małej litery."
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 - 1, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/611/14 w sprawie sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Zgierza.
Pkt 8 o)
skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza - projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. Powiedział, że w celu zweryfikowania do
kogo należy rozpatrywanie skargi, kontaktował się z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Z uzyskanej informacji wynika, iż organem
właściwym do zajęcia stanowiska w tej sprawie jest Rada Miasta Zgierza.
Skarga radnej K. Kupis-Wojciechowskiej, notatka Przewodniczącego RMZ z rozmowy
telefonicznej oraz protokół Nr 46 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ z dnia 4.06.2014 r.
stanową załączniki od nr 43 do nr 45 do protokołu.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zabrała głos. Powiedziała, że podczas posiedzenia Komisji
Rewizyjnej RMZ w dniu 4 czerwca br. składanych było kilka wniosków, ogłaszane były przerwy.
Jako wnioskująca o nieudzielenie absolutorium zostałam poproszona o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia - wyjaśniła. Ponadto, Przewodniczący Komisji dwukrotnie poddał pod głosowanie ten
sam wniosek dot. reasumpcji głosowania nad głosowaniem w sprawie wniosku o nieudzielenie
absolutorium. Stąd moje zastrzeżenia - dodała.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART wyjaśnił, że protokół jasno ukazuje
przebieg posiedzenia. Projekt tego protokołu został przedstawiony RIO wraz z opinią i wnioskiem
o udzielenie absolutorium. Opinia RIO jest pozytywna, nie ma więc zastrzeżeń do przebiegu obrad
Komisji. Przewodniczący Komisji dodał, że opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu była
pozytywna, a pierwszy zgłoszony wniosek dotyczył nieudzielenia absolutorium – stąd konieczność
przedstawienia uzasadnienia, nie tylko przez panią radną K. Kupis-Wojciechowską, ale także
pozostałych radnych głosujących w ten sposób. Przewodniczący Komisji Z ZAPART zaznaczył,
że radna, zgodnie z regulaminem Komisji, mogła wnieść pisemne stanowisko do protokołu
w trakcie trwania posiedzenia.
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Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zauważyła, że dopuszczenie pod głosowanie dwukrotnie
tego samego wniosku, jest przekroczeniem uprawnień. Ponadto, kiedy wniosek o nieudzielenie
absolutorium przeszedł i kiedy sporządzone zostało uzasadnienie, radni zaczęli się wycofywać
z podjętych wcześniej decyzji.
Radny M. PILARSKI powiedział, że po przedstawieniu uzasadnień radnych będących za
nieudzieleniem absolutorium, nie mógł zgodzić się z ich treścią. Ponadto w tamtym momencie,
Komisja znalazła się w patowej sytuacji, a ponieważ ustawa jasno wskazuje, że Komisja Rewizyjna
jest zobowiązana do zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi,
Przewodniczący Komisji poddawał pod głosowanie kolejne wnioski radnych - członków Komisji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, czy w trakcie posiedzenia Komisji,
Przewodniczący Z. Zapart zgłaszał jakiekolwiek wnioski (czy mógł cokolwiek zasugerować)?
Radny M. PILARSKI powiedział, że nie. Wszystkie wnioski były zgłaszane przez członków
Komisji.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA powiedziała, że to m. in. radny M. Pilarski w pierwszym
głosowaniu nad nieudzieleniem absolutorium wstrzymał się od głosu i to m.in. za jego sprawą, dziś
dyskutujemy o skardze.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o nie wdawanie się w polemikę. To nie jest
przedmiotem skargi.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA powiedziała, że z protokołu jasno wynika, że radni
wstrzymujący się od głosu nad udzieleniem absolutorium przyznali, że nie zrozumieli, iż tym
samym, będą popierać uzasadnienia przedstawione przez radnych głosujących przeciw
absolutorium. Przewodniczący Komisji zachował się bezstronnie, nie mniej jednak dopuścił do
głosowania po raz drugi tego samego wniosku - dodała.
Radny M. PILARSKI powiedział, że wstrzymał się od głosowania nad wnioskiem o udzielnie
absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART powiedział, że nie chce powtarzać sytuacji
z posiedzenia. Radni mają do wglądu protokół z posiedzenia, można spokojnie prześledzić przebieg
głosowań. Obrady Komisji prowadziłem w sposób bezstronny i zgodnie z regulaminem - dodał.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA powtórzyła, że skarga dotyczy dopuszczenia pod
głosowanie po raz drugi tego samego wniosku o reasumpcję głosowania nad nieudzieleniem
absolutorium. Wtedy Przewodniczący Komisji poprosił wnioskodawcę o przedstawienie
uzasadnienia. Radny Z. Linkowski powiedział, że przed pierwszym głosowaniem nie było
przygotowanego uzasadnienia. Nie mogło być uzasadnienia do wniosku o nieudzielenie przed
nieudzieleniem absolutorium - zauważyła radna. Uzasadnienie radnego Z. Linkowskiego do
swojego wniosku o reasumpcję było dla mnie niedopuszczalne - dodała.
Radny M. PILARSKI powiedział, że radny Z. Linkowski złożył dwa odrębne wnioski, które nie
były takie same, a jedynie dotyczyły tego samego tematu. Radny miał prawo to zrobić.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwracając się do radnej K. Kupis-Wojciechowskiej
wyjaśnił, że podczas posiedzenia Komisji nie było sytuacji dwukrotnego głosowania nad tym
samym wnioskiem. Radny Z. Linkowski złożył dwa wnioski i dlatego odbyły się dwa głosowania.
Radny M. PILARSKI dodał, że w sytuacji, kiedy radny sklada wniosek formalny, Przewodniczący
jest zobowiązany poddać go pod głosowanie.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zauważyła, że były dwa wnioski, ale o takiej samej treści.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN w nawiązaniu do toczącej się dyskusji, zgłosił wniosek
o uznanie skargi za bezzasadną, uzasadniając go w następujący sposób:
"1) radni powinni wiedzieć co głosują,
2) Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
3) jak wskazała skarżąca (podczas obrad sesji), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ
zachował się bezstronnie,
4) jak wynika z Protokołu Nr 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMZ z dnia 4 czerwca 2014 r.
Przewodniczący Z. Zapart poddawał pod głosowanie kolejne wnioski członków Komisji zgodnie
z ich wolą."
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że w trakcie wspólnego posiedzenia komisji merytorycznych,
opinie do sprawozdania były negatywne. Wystarczyło kilka dni, by radni zmienili decyzje.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że nie ma to związku ze skargą.
Radny M. HILIŃSKI wniósł o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART zwrócił się do radnego M. Hilińskiego
mówią, aby dokładnie zapoznał się z protokołem z tych posiedzeń. Opinie były zarówno pozytywne
jak i negatywne. Przewodniczący Z. ZAPART zwrócił również uwagę, że zaangażowanie członków
Komisji Rewizyjnej RMZ, odzwierciedla głosowanie nad wydaniem przez Komisję opinii do
sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Opinia pozytywna przeszła jednym głosem - moim dodał - do siedmiu wstrzymujących się, mimo, że nikt nie zgłosił żadnych uwag i zastrzeżeń do
dokumentu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego
RMZ S. Pelikana o uznanie skargi za bezzasadną. W głosowaniu: za – 10, przeciw – 5,
wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zgłosił uwagi do projektu:
"W przypadku stwierdzenia przez Radę Miasta Zgierza, iż skarga na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej RMZ będzie bezzasadna, Komisja proponuje:
a) treść paragrafu pierwszego oznaczyć jako ustęp pierwszy tegoż paragrafu, a następnie dodać
ustęp drugi w brzmieniu: "2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do
przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część.",
b) w paragrafie drugim po wyrazach: "niniejszej uchwały" dodać wyrazy: "wraz z uzasadnieniem",
c) sporządzić załącznik do uchwały, który będzie jednocześnie uzasadnieniem uznania skargi za
bezzasadną."
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
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Radny M. PILARSKI powiedział, że uzasadnieniem do skargi może być uzasadnienie wniosku
przedstawione przez Wiceprzewodniczącego RMZ S. Pelikana. Radny dodał, że radny Z. Zapart nie
powinien brać udziału w głosowaniu.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 5, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr L/612/14 w sprawie sprawie skargi na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza.
Pkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że informację o pismach, które wpłynęły
na Jego ręce w trakcie sesji, przedstawił radnym w wersji pisemnej (załącznik nr 46).
Następnie powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami, w dniach:
1 czerwca - brał udział w miejskich obchodach Dnia Dziecka oraz Festynie Proboszczewickim,
4 czerwca - uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji RMz dot. sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Zgierza za rok 2013 oraz z uroczystości z okazji 25-lecia wolnych wyborów
(składał kwiaty pod Słupem Pamięci oraz uczestniczył w wykładzie historycznym w Muzeum
Miasta Zgierza),
6 - 8 czerwca - brał udział w obchodach Święta Miasta Zgierza,
11 czerwca - składał zeznania na Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu w sprawie dto. skargi
mieszkańca M. Kolendy na Prezydenta Miasta Zgierza,
16 czerwca - uczestniczy w posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
24 czerwca - pełnił dyżur Przewodniczącego RMZ.
W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł dokolejnego pkt porządku
obrad.
Pkt 10
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że na sali obrad nie ma Pani Prezydent, która
udała się na zebranie dot. konsultacji społecznych dot. Straży Miejskiej. W związku z tym
zaproponował przeniesienie przyjęcia sprawozdanń na następną sesję RMZ (załącznik nr 47 i 48).
Nie zgłoszono sprzeciwu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że na Jego ręce wpłynął wniosek czternastu
radnych o zwołanie następnej sesji na dzień 21 sierpnia br. Dodał, że zarówno 21 jak i 28 sierpnia,
Pani Prezydent nie będzie mogła uczestniczyć w obradach. Przewodniczący RMZ poprosił
o stanowisko radnych,
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że jeśli radni zgłosili taki wniosek, to należy się do niego
przychylić.
W wyniku krótkiej dyskusji, termin kolejnej sesji RMZ ustalono na dzień 21 sierpnia 2014 r.
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Pkt 11
Zapytania i wolne wnioski
Radny M. HILIŃSKI poruszył temat ulotki kolportowanej na polecenia Pani Prezydent na terenie
Osiedla 650-lecia. Ulotka dotyczy głosowań radnych nad uchwałami, dzięki którym na osiedlu będą
prowadzone inwestycje. Radny zaprotestował przeciw takim informacjom przekazywanym
mieszkańcom przez Prezydenta. Jest to pewna forma kampanii i zniechęcenia mieszkańców
do głosowania na konkretnych radnych. Poprosił Przewodniczącego RMZ o ponowne zwrócenie się
do Pani Prezydent o niepraktykowanie takich działań
Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI podziękował radnym za docenienie jego starań i pozytywne
zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, a szczególnie radnemu
Z. Zapartowi za udzielone wsparcie i radnemu M. Pilarskiemu za duże zrozumienie.
Radny Z. SOBCZAK powiedział, że już kilkakrotnie, w lokalnych mediach ukazały się artykuły
dotyczące korupcji politycznej wśród radnych - czyli sytuacji, w której radni stali się zależni od
Prezydenta poprzez stanowisko pracy - zarówno swoje, jak i osób najbliższych. Jest to sprawa
o tyle istotna - mówił - że Pani Prezydent może kształtować budżet i wydatki pod swoją kampanię,
ale radni powinni myśleć o rozwoju i funkcjonowaniu miasta. Ja jestem radnym już którąś z kolei
kadencję - kontynuował radny - i zawsze były naciski ze strony Prezydenta na radnych, aby
głosowali w pewien określony przez niego sposób. W tej chwili, zaczęło to jednak przekraczać nie
tylko granice dobrego smaku, ale również "granice bezpieczeństwa miasta". To jest pewnego
rodzaju patologia, kiedy radni stają się podwładnymi Pani Prezydent. Radny zapytał, czy Rada
może przyjąć wniosek, aby na koniec kadencji radny podał w swoim oświadczeniu "jakie ma
uzależnienia"?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że nie ma takiego prawa, które zobowiązuje
radnego do informowania opinii publicznej o tym, gdzie pracują jego członkowie rodziny i czy są
w jakikolwiek sposób uzależnieni od władzy wykonawczej.
Mieszkaniec M. KOLENDA powiedział, że od pracownika Urzędu otrzymał informację, iż Pani
Prezydent zamierza jednak zamieścić (w innym niż Gazeta bez cenzury publikatorze) przeprosiny
pod Jego adresem. W związku z tym, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do składania skargi dodał.
Pkt 12
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady L sesji Rady Miasta Zgierza.
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