
Protokół Nr LI/14
z LI sesji Rady Miasta Zgierza 

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. Trwała od godz. 10.00 do 18.15.

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych - 23
Stan faktyczny radnych - 23
Radni obecni - 22
Radni nieobecni - 01 (radny M. Sencerek) 

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/268/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. 
w sprawie  podziału  Gminy  Miasto  Zgierz  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 b) wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na 
lata  2013-2016 z perspektywą na lata  2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko,

 c) zmiany  uchwały  nr  XLV/519/14  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  16  stycznia  2014  r.
w sprawie  metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,

 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) zmiany uchwały Nr XLVII/565/14 z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie przystąpienia 

Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  ”Moja  wymarzona  ekopracownia” 
finansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

 g) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu,
 h) nadania nazw alejom w parku miejskim,
 i) zmiany uchwały Nr XXXV/384/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie  ustalenia  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków komunikacyjnych,  których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,

 j) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Zgierza,
 k) zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu,
 l) zmiany uchwały Nr XLI/455/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku 

w sprawie korzystania z ulg w miejskiej  komunikacji  autobusowej na terenie Gminy 
Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi 
dla  których  organizatorem  publicznego  transportu  zbiorowego  jest  Gmina  Miasto 
Zgierz,
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 m) zawarcia aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego 
wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,

 n) zniżek na korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta Zgierza dla 
rodzin wielodzietnych w ramach programu „Zgierz dla Rodziny”.

 8. Problematyka związana z obsługą postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta.
 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 LI 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
Uwagi do porządku obrad

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji 
Bankowej  im.  Leopolda  Kronenberga  w Warszawie,  w celu  realizacji  projektu  pn.  "Tropiciele 
folkloru". Następnie poinformował, iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt po autopoprawce 
w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego 
wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny. Wyjaśnił, 
że  ostateczna  wersja  aneksu  do  porozumienia  wpłynęła  z  Urzędu  Marszałkowskiego  w  dniu 
wczorajszym.

Radny M. HILIŃSKI zwrócił się do władzy wykonawczej z wnioskiem o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy  Miasto  Zgierz  na  lata  2013-2016  z  perspektywą  na  lata  2017-2020  wraz  z  Prognozą 
oddziaływania  na  środowisko.  Powiedział,  że  Program  zawiera  wiele  niejasności,  nie  jest 
poprawnie skonstruowany. Ponadto, komisje wydały opinie negatywne.

Z-ca  Prezydenta  P.  STANISZEWSKI  wyjaśnił,  że  Program  został  przygotowany  przez  firmę 
zewnętrzną.  Dokument zawiera wszystkie niezbędne dla funkcjonowania miasta informacje oraz 
otrzymał  pozytywne  opinie  właściwych  instytucji.  Program  ma  stymulować  do  określonych 
działań.  Ponadto,  był  wielokrotnie  poddawany analizie,  odbyły  się  także konsultacje  społeczne. 
Wypełnione są wszystkie przesłanki do procedowania.

Radny M. HILIŃSKI zauważył, że jest to jeden z ważniejszych dokumentów dla miasta, dlatego 
ponownie zwrócił się o wycofanie projektu. Przypomniał, że komisje wydały opinie negatywne.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że Prezydent nie wycofał projektu. Radny 
może złożyć wniosek i skierować zapytanie do Rady – dodał.

Radny M. HILIŃSKI wyraził  opinię,  że  gdyby projekt  został  przełożony na  sesję  wrześniową, 
można byłoby zorganizować spotkanie robocze i omówić treść dokumentu.

Zmian  możemy  dokonywać  na  bieżąco  –  zauważa  Prezydent  I.  WIECZOREK.  Dokument  jest 
znany od dawna – dodała.
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Już  na  Komisjach  zgłaszaliśmy  wiele  uwag,  które  nie  zostały  przyjęte  –  wtrąciła  radna
E. KRZEWINA.

Radny M. HILIŃSKI zgłosił wniosek o zdjęcie ww. projektu z porządku obrad.

W głosowaniu: za – 13, przeciw – 1, wstrzym – 4, projekt został zdjęty z porządku obrad.

Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI,  na  wniosek  Z-cy Prezydenta  B.  Bączaka  proponuje 
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu do 
konkursu  grantowego  Fundacji  Bankowej  im.  Leopolda  Kronenberga  w  Warszawie,  w  celu 
realizacji projektu pn. "Tropiciele folkloru" w ppkt b).

W głosowaniu: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony.

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z L sesji

W związku z brakiem uwag do Protokołu z L sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2014  r.,  
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod głosowanie:

W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1, Protokół Nr L/14 został przyjęty.

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli 

Radny  A.  MIĘSOK  powiedział:  "Panie  Przewodniczący,  w  związku  z  licznymi  pytaniami 
mieszkańców  do  mnie  kierowanych,  zostałem zobowiązany  do  zapytania  Pana,  czy  został  Pan 
zatrudniony w miejskiej spółce? Jeżeli tak, to w której, od kiedy i na jakim stanowisku?". Radny 
poprosił o zaprotokołowane tego pytania. Następnie skierował zapytanie do Pani Prezydent - czy 
zamierza  ogłosić  nabór  kandydatów  na  stanowisko  Sekretarza  Miasta  –  art.  5  ustawy
o pracownikach samorządowych wskazuje, iż nabór na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza 
się nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska. Termin ten upływa z dniem 
31 sierpnia br.,  gdyż pani A. Majewska przestała  pełnić funkcję sekretarza w dniu 31 maja br. 
Obsadzenie stanowiska nie może nastąpić  w drodze powierzenia  pełnienia  obowiązków - dodał 
radny.  Radny  złożył  także  interpelacje  w  sprawach:  kosztów  przeprowadzonych  konsultacji 
społecznych w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej (załącznik nr 3); finansowania przez UMZ 
studiów wyższych pracowników Urzędu (załącznik nr 4).

Radna B. ŚWIĄTCZAK w imieniu Klubu Radnych PO poprosiła o wykaz delegacji Prezydenta
w okresie całej  kadencji  wraz z kosztami  (załącznik nr 5). Następnie  w swoim imieniu złożyła 
interpelacje w sprawach: zamontowania wiaty na przystanku autobusowym znajdującym się przy 
ul.  Parzęczewskiej  38  na  wprost  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  (załącznik  nr  6); 
informacji nt. planów oznakowania ścieżki rowerowej przy ul. Staffa i ul. Tuwima (załącznik nr 7). 
W  dalszej  kolejności,  imieniu  mieszkańców  Osiedla  650-lecia,  zwróciła  się  z  prośbą
o  podjęcie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  możliwości  poruszania  się  samochodów 
ciężarowych i tirów ulicą Gałczyńskiego (załącznik nr 8).

To jest droga w zarządzie Starostwa Powiatowego – zauważyła Prezydent I. WIECZOREK. Sama 
chętnie dołączę się do tego protestu - dodała.

Petycja  podpisana  przez  mieszkańców  jest  skierowana  nie  tylko  do  władz  miasta,  ale  także 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starosty Powiatu Zgierskiego - wyjaśniła 
radna B. ŚWIĄTCZAK.
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Przez  kilka  minut  na  sali  trwała  burzliwa  dyskusja  pomiędzy radną  a  Panią  Prezydent  w ww. 
temacie.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  wróciła  do  interpelacji  składanej  już  wcześniej  w  sprawie  sytuacji 
związanej z radnym S. Skupińskim. Zauważyła, że jak wynika z odpowiedzi, Pani Prezydent nie 
przypomina  sobie,  aby  widziała  oświadczenie  dzierżawcy  i  wskazuje  na  możliwą  zbieżność 
nazwisk. Kiedy radny „chodził u pani na sznurku” to wtedy znała pani radnego Skupińskiego, a jak 
zaczął mieć swoje zdanie - znać go przestała - powiedziała radna. Z kolejnej odpowiedzi wynika - 
kontynuowała - że tylko radny powinien znać przepisy prawa, a Prezydenta to nie dotyczy. "Takie 
jaja, jakie Wy sobie robicie, to tylko w tej kadencji" - dodała na zakończenie. Następnie, radna 
poruszyła  temat  organizacji  Memoriału  W.  Lisieckiego  -  impreza  nie  może  odbyć  się  bowiem
w Parku Miejskim ze względu na remont, a także na terenie MOSiR-u, w związku z koncertem 
Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Radna odczytała artykuł zamieszczony w gazecie na ww. temat,
a następnie poprosiła o złożenie stosownych wyjaśnień w tej sprawie. Poprosiła także o informację 
na temat pism kierowanych ze Spółdzielni Mieszkaniowej do mieszkańców Osiedla dot. rozliczenia 
za  zużycie  wody.  Zapytała,  dlaczego  przeliczenia  obejmują  okres  od  maja  ubiegłego  roku  do 
czerwca bieżącego roku, czy wówczas obowiązywały inne stawki, koszty, skąd takie wyrównania? 

Radny J. SOKÓŁ złożył interpelację w sprawie udzielenia informacji na temat braku powołania na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 pani R. Bartosiak, wyłonionej na to stanowisko
w drodze konkursu (załącznik nr 9).  

Radny K. WĘŻYK zgłosił interpelacje w sprawach: oznakowania ścieżki rowerowej i chodnika na 
ul.  Staffa  i  ul.  Tuwima;  wydzielenia  miejsca  parkingowego  dla  osób  niepełnosprawnych  przy 
Przychodni  Rejonowej  Nr  3;  liczby pracowników z  orzeczeniem o  stopniu  niepełnosprawności 
zatrudnionych  we  wszystkich  placówkach  oświatowych  na  terenie  miasta  Zgierza;  informacji
o  przygotowaniu  oddziałów  przedszkolnych  powstałych  przy  zgierskich  szkołach  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej; liczby nowych placów zabaw utworzonych na 
terenie miasta i kosztów ich utrzymania (załącznik nr 10)

Radna  E.  KRZEWINA  złożyła  interpelację  w  sprawach:  uprzątnięcia  terenu  przy  wjeździe
z  ul.  Proboszczewice  w  związku  z  częściowym  utwardzeniem  ul.  Nowiny  (załącznik  nr  11); 
zgłoszenia do Zakładu Energetycznego prośby o przestawienie dwóch słupów energetycznych na 
ul.  Nowiny  (załącznik  nr 12);  informacji  na temat  planowanego remontu  przejazdu kolejowego 
znajdującego się przy ul. Bazylijskiej (załącznik nr 13).

Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zwróciła  się z prośbą o naprawienie  wjazdu na Osiedle 
Stary Kurak oraz wyrównanie ubytków na parkingu, a także poprawienie stanu nawierzchni drogi 
stanowiącej przebicie od ul. Żeromskiego (załącznik nr 14).

Radna B. PALMOWSKA zapytała: czy Miasto będzie pozyskiwało środku unijne na remont linii 
tramwajowej nr 46; czy jest możliwość zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 3 – mieszkańcy 
mają problem z dojazdem (przed godz. 6.00) i odjazdem (po godz. 22.00) z terenu Boruty. Podpisy 
w tej sprawie zostały złożone już dwa lata temu - dodała. Radna zapytała także, czy jest możliwość 
usunięcia  muru  postawionego,  przed  niefunkcjonującą  już,  restauracją  Monako  Palace  przy
ul. Długiej oraz ruin nieruchomości znajdującej się u zbiegu ulic Długiej i Narutowicza.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  M.  WOLSKI  zapytał  o  koszty,  a  także 
osobę odpowiedzialną za remont mostu przy ul. Miroszewskiej. Nawierzchnia została wymieniona, 
natomiast filary nie zostały zabezpieczone. "To tak, jakby założyć czyste skarpetki na brudne nogi" 
- zauważył - "z wierzchu ładnie, a smród pozostaje". Czy ten most jest już oddany do użytku - 
przedstawiciele jednostek pomocniczych mieli być zapraszani do udziału w "odbiorach" robót  na 
terenie osiedli, właśnie po to, aby mogli zgłaszać swoje ewentualne uwagi - dodał. Zapytał także, 
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kto wydał decyzję o utworzeniu sortowni przez firmę ECO Serwis na terenie Spółki MPGK przy
ul. Wiosny Ludów – taka instalacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, winna znajdować się 
w zamkniętym budynku. Mieszkańcy skarżą się na rozchodzące się gryzonie i robactwo - dodał. 

Radny  A.  MIĘSOK  zapytał,  kiedy  zostanie  przywrócony  metalowy  mostek  u  zbiegu
ul. Piaskowej przez rzekę Bzurę w kierunku Ronda Sybiraków?

Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  650-lecia  K.  KOSMALSKA  złożyła  wniosek  dotyczący 
wyjaśnienia przyczyn konieczności dokonywania dodatkowych wpłat przez mieszkańców Osiedla 
650-lecia z tytułu zużycia wody za ostatni rok (załącznik nr 15).

Pkt 5
Zapytania mieszkańców

W imieniu  przedstawicieli  Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu  wystąpiła  pani  A. PIŁACIK. 
Zwróciła się z pytaniem o przyczynę niezatwierdzenia wyników konkursu na dyrektora placówki. 
Wszyscy z ogromnym niepokojem obserwują tą sytuację - mówiła. Pani R. Bartosiak przystąpiła
w dniu 31 lipca do powtórnego konkursu, który odbył się zgodnie z prawem. Komisja Konkursowa 
nie  zgłosiła  żadnych  uwag.  Pani  Bartosiak  spełniła  wszystkie  warunki,  otrzymała  bezwzględną 
liczbę głosów. Organ prowadzący, do dnia dzisiejszego, nie zatwierdził wyników tego konkursu. 
Pani R. Bartosiak cieszy się dużym zaufaniem społeczności szkolnej. Składaliśmy już pismo w dniu 
3  lipca  br.  w  tej  sprawie.  Nie  zgadzamy  się  na  unieważnienie  konkursu  -  zakończyła.  Pani
A.  PIŁACIK  w  imieniu  Rady  Pedagogicznej,  pracowników  administracji  i  obsługi  oraz  Rady 
Rodziców złożyła dwa pisma w tej sprawie (załączniki nr 16 i 17).

Mieszkaniec  M.  KOLENDA  wrócił  do  pytań  zadanych  podczas  majowej  sesji  dot.  Zakładu 
Utylizacji  Odpadów Komunalnych.  Powiedział,  że  nie  otrzymał  żadnego  pisma  w tej  sprawie,
w związku z czym zwrócił się do Przewodniczącego RMZ o spowodowanie, aby Pani Prezydent 
odpowiedziała  na  wymienione  wcześniej  pytania.  Następnie  poruszył  temat  Memoriału
W. Lisieckiego. Powiedział, że na sesji miał być obecny prezes  Stowarzyszenia Byłych Działaczy
i Sportowców KS Boruta pan P. Patora. Niestety, ze względów zdrowotnych, nie było to możliwe.
W związku z tym, że pan M. Kolenda jest członkiem Stowarzyszenia i jednym z organizatorów 
imprezy, zapytał, czy kłopoty związane z miejscem, w którym miał odbyć się Memoriał, wynikają
z faktu, że Pani Prezydent nie została poproszona o wręczenie nagród zwycięzcom i nie została 
zaproszona do uczestnictwa w imprezie? Ponieważ organizacja Memoriału jest zależna w dużej 
mierze od pedagogów szkolnych i Wydziału Oświaty UMZ, zapytał,  czy fakt braku zaproszenia 
Pani  Prezydent,  przyczyni  się  do  wystąpienia  perturbacji  związanych  z  organizacją  imprezy? 
Jeżeli  nie  zaistnieją  nieprzewidziane  okoliczności,  Memoriał  prawdopodobnie  odbędzie  się  na 
terenie  Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu,  pod patronatem pani Ireny Szewińskiej  – dodał.
Pan M. KOLENDA odniósł się także do Gminnego Programu Ochrony Środowiska – powiedział, 
że występując jako mieszkaniec, brał udział w konsultacjach i składał wnioski. Z odpowiedzi Pani 
Prezydent  na  pytania  zadane  podczas  jednej  z  sesji  RMZ,  wynika,  że  informacje  dotyczące 
nieczynnych składowisk (chodzi o składowisko na ul. Szczawińskiej) znajdują się w Wojewódzkim 
Programie Ochrony Środowiska. Nie znajdują się – zauważył pan M. KOLENDA – to składowisko 
jest  nieczynne.  W Wojewódzkim  Planie  Ochrony  Gospodarki  Odpadami  znajdują  się  tylko  te 
składowiska,  które  istnieją  i  na  których  można  składować  odpady.  Zadawałem  szereg  pytań 
dotyczących  Rozporządzenia  Ministra  Ochrony  Środowiska  i  postępowania  z  nieczynnymi 
składowiskami,  a  w  szczególności  z  monitoringiem  -  z  odpowiedzi  dowiedziałem  się,  że  na 
składowisku  przy  ul.  Szczawińskiej  nie  robi  się  nic,  nie  jest  prowadzony  żaden  monitoring  - 
powiedział.  W Gminnym Programie Ochrony Środowiska nie ma ani jednej wzmianki na temat 
składowiska – zauważył – jest to sprawa bardzo istotna i trzeba się nią poważnie zająć. Następnie 
odwołał się do tematu umowy dzierżawy dot. tego składowiska i faktu, że podmiot który dostał
w dzierżawę teren obok składowiska odpowiadał za nie w pełnym zakresie, tzn. że jeśli powstały 
tam pewne naniesienia, to dzierżawca winien, we własnym zakresie, te naniesienia usunąć, tuż po 
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zakończeniu  umowy.  Pani  Prezydent  zapewne  czeka,  co  na  ten  temat  powie  prokuratura  lub 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zupełnie niepotrzebnie - zauważył - ponieważ ma 
dokument  -  umowę -  z  której  to  jasno wynika.  W związku z  tym,  że  teren  został  przekazany
i odebrany za pomocą protokołu inwentaryzacyjnego, to dokładnie wiadomo, jakie są naniesienia,
i już dawno powinny zostać rozpoczęte działania w celu ich usunięcia. W związku z tym zapytał, 
czy Pani Prezydent zamierza podjąć jakiekolwiek działania w celu doprowadzenia składowiska do 
stanu poprzedniego, jeśli tak, to jakie i kiedy? Poprosił o odpowiedź w trakcie bieżącej sesji. Jeżeli 
nic  się  nie  dzieje,  to  należy  sprawę  zgłosić  do  prokuratury  z  podejrzeniem  popełnienia 
niegospodarności  i  niedopełnienia  obowiązku -  zauważył.  Pan  M.  KOLENDA wrócił  także  do 
tematu  artykułu  w Zgierskim Informatorze dot.  wystąpienia  Prezydent  Łodzi  H. Zdanowskiej  – 
pytałem, czy artykuł został opłacony – z odpowiedzi wynika, że nie. Pytałem następnie, co Pani 
Prezydent I. Wieczorek zamierza promować zamieszczając taki artykuł w gazecie?

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  w  związku  z  sytuacją  przedstawioną  przez  przedstawicieli  Szkoły 
Podstawowej  Nr  11,  poprosiła  o  zwołanie  w  trybie  pilnym  Konwentu  Przewodniczącego
i posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ w ww. sprawie.

Mieszkaniec S. JANISZEWSKI podziękował radnym za zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Ochrony Środowiska.  Czy Prezydent  Miasta  rozważa 
przedłożenie dokumentu - Programu Ochrony Środowiska, jeszcze w bieżącej kadencji? - zapytał. 
Dotychczas,  dokument  nie  został  przygotowany  poprawnie,  zarówno  pod  względem 
merytorycznym,  jak  i  proceduralnym  -  powiedział.  Uczestniczyłem  w  posiedzeniach  dwóch 
Komisji (KGKiM RMZ i KIG RMZ) i pytałem, czy, i w jakim trybie, Prezydent rozważa w ogóle 
przedstawienie  tego  dokumentu  w tej  kadencji?  Skierowałem także  do Pani  Prezydent  pytanie,
czy  obywatele  miasta  i  instytucje  mogą,  w  odpowiednim trybie,  przedstawiać  swoje  postulaty
w  Biuletynie  Informacyjnym  –  otrzymałem  odpowiedź,  że  nie  przewiduje  się  zamieszczania 
artykułów przez osoby trzecie - zauważył. To jest „kadencja cudów” - powiedział. Ta gazetka jest 
wydawana przez samorząd, za publiczne pieniądze. Czy pozwolicie państwo na to, aby ten „cyrk 
trwał dalej” - zapytał. Następnie zauważył, że w jednym z pism, wydawanym na terenie Powiatu 
Zgierskiego został zamieszczony artykuł na temat Aleksandrowa Łódzkiego - ubolewam nad formą, 
ale  poruszono tam jeden bardzo ciekawy temat  -  mówił.  Zarzuca  się  tam władzy,  że  angażuje 
pracowników Urzędu i Spółek do udziału w kampanii wyborczej. Pan S. JANISZEWSKI zapytał 
Panią Prezydent,  czy w jakikolwiek sposób angażuje w takim celu pracowników UMZ i spółek 
miejskich?  Jeżeli  tak,  to  w  jakim  zakresie  taka  praktyka  jest  stosowana?  Oczywiście,  jako 
mieszkańcy, wszyscy mają takie prawo, ale wówczas proszę wyraźnie wyartykułować, kto, w jakim 
zakresie pełni określoną rolę - powiedział. To jest bardzo ważne dla kwestii przejrzystości i jasności 
życia publicznego - dodał. Następnie pan S. JANISZEWSKI powiedział, że złożył szereg uwag do 
Studium uwarunkowań, które ma być procedowane w październiku br. Pogratulował tej kadencji
i Pani Prezydent, że tak ważny dokument przedstawiać będzie, prawdopodobnie, na ostatniej sesji. 
Zapytał, czy państwo radni podejdą odpowiedzialnie do uchwalania tego dokumentu. Studium nie 
powinno  być  uchwalane  w  październiku  ze  względu  na  brak  Programu  Ochrony  Środowiska
i  szereg  uwag.  Ta  władza  nie  ma  legitymacji  merytorycznej  do "stawiania"  pewnych  ważnych 
spraw, ponieważ do tej pory dokumenty były przygotowywane źle i niemerytorycznie - dodał. 

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ powiedziała, że chciałaby się wypowiedzieć o panu Patorze. Zapytała, 
czy ktokolwiek był świadkiem rozmów pana Patory z dyrektorem MOSiR-u i Panią Prezydent?

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o powstrzymanie się od wypowiadania ocen na 
temat innych osób. 

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała,  czy Miasto ma pieniądze na rozbiórkę mostu na Bzurze? 
Jeżeli drzewo, które zostało użyte, nie zostanie zabezpieczone, niestety nie posłuży nam długo - 
zauważyła.  Należy  także  zadbać  o  to,  aby  ten  most  był  użytkowany  tylko  przez  samochody 
osobowe  -  dodała.  Koniecznym  jest  monitorowanie  wjazdów  na  składowisko  przy
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ul. Miroszewskiej – zauważyła. Czy na terenie ZUOK jest przesypownia dla firmy RSII? - zapytała. 
Mówiła także o zbiornikach pozostających pod nadzorem Nadleśnictwa Grotniki, z których woda 
wpływa bezpośrednio do kąpieliska na Malince. Należałoby ukarać Nadleśnictwo za brak działań 
związanych z oczyszczaniem tych zbiorników - powiedziała. Przechodząc do innego tematu, pani 
Z.  NIECHCIAŁ  zapytała,  czy  jeżeli  jeden  z  klubów  sportowych  ma  plan  rozwoju  i  dąży  do 
pozyskania  środków  z  zewnątrz,  to  czy  koniecznym  jest,  aby  konkurencyjne  kluby  żądały 
biznesplanów  i  innych  dokumentów  na  ten  temat?  Zwróciła  się  również  do  rad  osiedli
z zapytaniem, czy w sytuacji,  kiedy Miasto podejmie działania w celu poszerzenia podjazdu od 
osiedla do torów na ul. Jedlickiej, będą w stanie zebrać mieszkańców do umocnienia podsypu od 
strony wschodniej i wycięcia drzew od strony zachodniej? Zapytała także, czy radni są w ogóle
w stanie zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe? Zwróciła się następnie do rad osiedli:  Krzywie-
Chełmy z zapytaniem o uczestnictwo w odbiorze remontowanego wiaduktu; Chełmy-Adelmówek
i Kurak w sprawie wiaduktu na ul. Łódzkiej i przejazdu przy szlabanie. Zapytała następnie, czy 
osoby podłączone do sieci  wodno-kanalizacyjnej,  które posiadają umowy do roku 2015 i  2016, 
mają traktować poważnie groźby o wyłączenie z sieci, które miałoby nastąpić w dniu 30 września?

Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK zapytał,  co  z  dalszymi  losami  planowanej  inwestycji  przy 
Armii Krajowej oraz o powstającą już nieruchomość przy ul. Gałczyńskiego? Odnośnie konsultacji 
społecznych  w  sprawie  Straży  Miejskiej  zapytał,  czy  prawdą  jest,  że  zostaną  zorganizowane 
ponowne konsultacje, tym razem za pomocą internetu? To złamanie zasad demokracji - w trakcie 
gry nie zmienia się jej zasad - dodał. Mówił także, że w związku z trudnościami z zakupem biletów 
komunikacji  miejskiej  np.  w  okresie  świątecznym  i  niedziele,  zasadnym  byłoby  ustawienie 
biletomatów w kilku kluczowych miejscach w mieście. Zaproponował również, aby ze względów 
bezpieczeństwa, Komenda Powiatowa Policji miała dostęp i podgląd monitoringu wizyjnego Straży 
Miejskiej.

Mieszkaniec  A. ŁASZCZEWSKI powiedział,  że  Rada Osiedla  Nowe Miasto nie  miała  do dnia 
wczorajszego  żadnej  informacji  w  sprawie  przebiegu  i  rozstrzygnięcia  konkursu  na  dyrektora 
Szkoły  Podstawowej  Nr  11.  Przez  wszystkie  lata,  kiedy  pani  R.  Bartosiak  była  dyrektorem, 
współpraca na linii szkoła - Rada Osiedla, układała się wzorowo. Czy istnieje ustawowy termin na 
rozstrzygnięcie konkursu? - zapytał. Zauważył, że za pasem rozpoczęcie roku szkolnego.

Radny J.  SOKÓŁ poprosił  o  przerwę  w obradach  sesji  i  zaprosił  członków Komisji  Oświaty, 
Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  RMZ,  przedstawicieli  Szkoły  Podstawowej  Nr  11  oraz  pozostałe 
zainteresowane osoby ma posiedzenie.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 
RMZ wystosowała wniosek o umożliwienie przekazania informacji na temat stanu kąpieliska na 
Malince.  W związku z tym,  przerwa w obradach zostanie  ogłoszona po wystąpieniu Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu dr n. med Andrzeja Jeziorskiego.

Informacja o stanie kąpieliska na Malince

Informację  przedstawił  Dyrektor  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Zgierzu
dr n. med Andrzej Jeziorski. Wyjaśnił, że sprawa przede wszystkim nie dotyczy kąpieliska, tylko 
miejsca  przeznaczonego  do  kąpieli.  Są  to  dwa różne  terminy  i  różne  wymogi.  25  czerwca  br. 
zarządca,  czyli  Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Zgierzu przedstawił  wyniki  badań wody, 
które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia spełniały określone wymagania i po kontroli 
sanitarnej, uzyskał pozwolenie na otwarcie kąpieliska. W dniu 16 lipca organizator pobrał wodę
z kąpieliska do kontroli. Wynika badań były pozytywne. W dniu 20 lipca pojawiły się zgłoszenia od 
lekarzy z przychodni informujące o pacjentach korzystających z kąpieliska, u których wystąpiły 
objawy  wysypki.  W  ciągu  dnia,  z  kąpieliska  korzysta  ok.  1000  osób,  zgłoszeń  było  ok.  20.
W związku z tą sytuacją, Stacja Sanitarna dokonała kontroli, a w momencie uzyskania informacji, 
kierujący kąpieliskiem wywiesił czerwoną flagę. W dniu następnym, wykonana została kontrola,
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w  wyniku  ktorej  stwierdzono  wykwit  glonów.  Tymczasowy  zakaz  korzystania  z  kąpieliska 
obowiązywał  od 21 do 24 lipca br. 22 lipca.  Pobrana ponownie woda, została przewieziona do 
Katedry Uniwersytetu Łódzkiego celem dokonania analiz biologicznej. Stwierdzono rozrost glonów 
nitkowatych  i rozwijające się gatunki sinic, nie wytwarzające toksyn. W konkluzji stwierdzono, iż 
gatunki, które znajdują się w wodzie, nie są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. W wyniku 
pozyskania  takich  informacji,  Stacja  Sanitarna  zezwoliła  na  użytkowanie  Kąpieliska.  Po 
ponownych zgłoszeniach, Powiatowa Stacja ponownie pobrała wodę do badań. Woda była pobrana 
29 lipca br. W wynikach z dnia 1 sierpnia br. pojawiła się informacja,  iż zostały przekroczone 
wskaźniki  mikrobiologiczne  wody  i  na  tej  podstawie  wydana  została  negatywna  decyzja. 
Kąpielisko  było  zamknięte  w dniach  od 1 do 8 sierpnia.  W tym czasie,  zarządzający wykonał 
badania na własną rękę. Woda spełniła wymogi Rozporządzenia,  w związku z czym, kąpielisko 
zostało ponownie dopuszczone do użytkowania. 

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  zapytał,  czy  kąpiele  w Malince  nie  zagrażają  życiu
i zdrowiu?

Dyrektor  A.  Jeziorski  wyjaśnił,  że  w  wodzie  nie  stwierdzono  zanieczyszczenia  zagrażającego 
zdrowiu ludzi. Pamiętać należy,  że każdy ma inną wrażliwość na bakterie i mimo dopuszczenia 
kąpieliska do użytku, u niektórych ludzi mogą pojawić się np. wysypki. Takie objawy nie muszą 
być  jednak  przyczyną  tylko  jakości  wody,  ale  również  otaczającej  kąpielisko  roślinności  lub 
warunków atmosferycznych, które mogą nieco zmieniać parametry wody. 

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zapytał,  czy  zdaniem  Dyrektora,  otwarte  zbiorniki 
retencyjne  znajdujące  się  w  bezpośrednim  otoczeniu  kąpieliska,  mają  wpływ  na  jakość  wody
i zwiększenia ryzyka występowania bakterii.

Mogą mieć wpływ tylko i wyłącznie wtedy, kiedy woda w tych zbiornikach jest w jakiś sposób 
zanieczyszczana i jeżeli taka woda przepływa przez zbiornik, w którym kąpią się ludzie - zauważył 
dyrektor A. JEZIORSKI. Należy pamiętać, że warunki atmosferyczne mogą wpływać na parametry 
wody. W okresie letnim, kiedy temperatury były bardzo wysokie, mogło być to jedną z przyczyn 
wystąpienia nieprawidłowości.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji.

Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI stwierdził kworum i wznowił obrady.

Pkt 6
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w odpowiedzi na pytanie radnego A. Mięsoka wyjaśnił, 
że  pracuje  w MPGK Sp.  z  o.  o.  od  dnia  11  sierpnia  2014 r.  na  stanowisku Z-cy Kierownika 
Wydziału drogownictwa.

Prezydent I. WIECZOREK podziękowała radnej E. Krzewinie za zwrócenie uwagi na bałagan przy 
ul. Nowiny. Radnej B. Palmowskiej wyjaśniła, że nie wie, przed czym i przed kim, chroni ten mur 
przy ul. Długiej, znajdujący się przed restauracją Monako Palace – jest to jednak teren prywatny
i nie możemy w niego ingerować. Radnemu K. Wężykowi – mam nadzieję, że pan zna lub może 
pomóc  we wskazaniu  nauczycieli,  którzy posiadają  stosowne orzeczenie  –  jeżeli  tak,  to  proszę
o skierowanie takiej informacji do Naczelnika Wydziału Oświaty. Radnej B. Świątczak – czekam 
na listę poparcia; mam nadzieję, że była Pani także na sesji Rady Powiatu, bo jak już mówiłam – 
jest to droga należąca do Starostwa. Panu H. Ogrodowczykowi – inwestor nie zaniechał budowy 
galerii  handlowej,  w  niedługim  czasie  powinny  pojawić  się  banery  informacyjne;  w  kwestii 
ponownych konsultacji – ta informacje nie jest jeszcze pewna.
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Z-ca  Prezydenta  B.  BĄCZAK  odpowiedział  na  pytania  dotyczące  Memoriału  W.  Lisieckiego. 
Powiedział,  że  faktycznie,  bieg  nie  odbędzie  się  w parku  miejskim,  ale  uzgodniono  wspólnie,
że w tym roku impreza zostanie przeniesiona do Szkoły Podstawowej Nr 12. Termin pozostaje bez 
zmian. Miasto będzie wspierało organizatorów w propagowaniu informacji o biegu.

Z-ca Prezydenta  P.  STANISZEWSKI odnośnie  dodatkowych  opłat  za  zużycie  wody na terenie 
Osiedla, wyjaśnił, że wynika to ze zmiany sposobu rozliczania przez Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Zwrócimy się do Spółdzielni o szczegółowe wyjaśnienia – dodał. Odnośnie ścieżek rowerowych 
przy ul. Tuwima i Staffa, powiedział, że pojawi się tam stosowne, częściowe oznakowanie.

Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 7 a) 
zmieniająca uchwałę  Nr XXVIII/268/12  Rady Miasta  Zgierza  z  dnia  28  września  2012 r.
w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta 
B. BĄCZAK.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„w § 1 po wyrazach: "Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2012 r.",
oraz w § 1, w punktach od 1 do 4, po wyrazie: "kolumnie" wykreślić cyfrę: "2".”

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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LI/613/14 zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/268/12 
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu.

Pkt 7 b) 
przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji 
Bankowej  im.  Leopolda  Kronenberga  w  Warszawie,  w  celu  realizacji  projektu
pn. "Tropiciele folkloru" - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI 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  LI/614/14  w  sprawie  przystąpienia  Szkoły 
Podstawowej  nr  1  w Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji  Bankowej  im.  Leopolda 
Kronenberga w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. "Tropiciele folkloru".
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Pkt 7 c) 
zmiany uchwały nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej  opłaty,  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  - projekt  uchwały  omówił  Z-ca  Prezydenta
P. STANISZEWSKI.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 21)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) w pierwszym wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: "pkt" wykreślić kropkę,
b) w § 1 po wyrazach: "Gminy Miasto Zgierz" dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy Województwa  
Łódzkiego poz. 288)",
c)  w  §  1  wyrazy:  "§  1  otrzymuje  brzmienie"  zastąpić  wyrazami:  "wprowadza  się  następujące  
zmiany:", następnie dodać punkt 1 w brzmieniu: "1) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust.  
1;" oraz punkt 2 w brzmieniu: "2) w § 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:" a następnie rozpocząć  
cytowanie od wyrazów: "2. Do ulg w opłatach..." i zamknąć po wyrazach: "deklaracji zmieniającej  
wysokość opłaty.",
d) w § 4 po wyrazach: "w życie od" dodać wyraz: "pierwszego".”

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

W imieniu Klubu PiS Z. LINKOWSKI złożył wniosek, aby w ramach „Zgierskiej Karty Rodziny” 
wprowadzić ulgi w wysokości: 3 zł – zbiórka selektywna; 6 zł – zbiórka nieselektywna; ulga 20% 
na przejazdy komunikacją i bezpłatne korzystanie z obiektów kultury i sportu (załącznik nr 23).

Prezydent I. WIECZOREK odrzuciła wniosek.

Radny M. PILARSKI zwrócił się do Rady Miasta Zgierza z wnioskiem o zmianę stawek za odbiór 
odpadów  komunalnych  dla  rodzin  wielodzietnych:  3  zł  –  zbiórka  selektywna;  6  zł  –  zbiórka 
nieselektywna.

Radny  A.  FRACH  zapytał,  jaka  będzie  różnica  w  kosztach  utrzymania  pomiędzy  stawką 
zaproponowaną przez Panią Prezydent, a stawką zaproponowaną przez Klub PiS.

Prezydent  I.  WIECZOREK zapytała,  czy swoje  wyliczenia  radny Z Linkowski  konsultował  ze 
Skarbnikiem R. Zwierzyńskim?

Radny Z. LINKOWSKI odpowiedział, że nie.

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zapytała,  czy  taka  zniżka  mogłaby  skutkować  podwyżką  wobec 
pozostałych mieszkańców?

Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że  nie jest w stanie podać odpowiedzi.

Z-ca Skarbnika M. BŁASZCZYK powiedziała, że konieczne byłoby wykonanie kalkulacji.

Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zauważył, że kwota, którą aktualnie przeznaczamy za 
wywóz odpadów funkcjonuje tylko do końca roku. Nie wiadomo, jaka kwota będzie obowiązywała 
od nowego roku – będzie ogłoszony nowy przetarg.

Radny M. PILARSKI wyjaśnił, że kwota taka ustalona zostałaby tylko do końca roku. Wg Klubu 
na ten okres obowiązywania takich stawek, środków w budżecie wystarczy.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych PiS.
W głosowaniu: za – 8, przeciw – 6, wstrzym. - 2, wniosek przeszedł.

Prezydent  I.  WIECZOREK  wycofała  projekt  uchwały  z  porządku  obrad  ze  względu  na  fakt,
że została zaskoczona propozycją Klubu. Nie ma niezbędnych wyliczeń – dodała.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24.

Pkt 7 d) 
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych - 
projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Z-ca Skarbnika M. BŁASZCZYK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) w paragrafie pierwszym drugi punkt pierwszy oznaczyć jako drugi,
b) w tytule załącznika Nr 1 usunąć zbędne spacje w wyrazie: "budżetu",
c)  w  załączniku  Nr  3  na  stronie  3  i  5  uzupełnić  imiona  patronów  ulic:  Pogonowskiego,  
Ossowskiego
i Zawiszy,
d) w tytule załączniku Nr 4 wyraz: "Jednostka" napisać małą literą,
e) w załączniku Nr 7 nad tabelą, przed wyrazem: "złotych" dodać literę: "w".”

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Radna E. KRZEWINA zgłosiła wniosek o zmianę w budżecie, tj. przesunięcie kwoty 88 875 zł 
m.in. z przebudowy ul. Witkacego, budowy oświetlenia na ul. Radosnej, budowy oświetlenia ul. A. 
Struga na przebudowę ul. Nowiny i montaż klatek przelewowych na basenie na ul. Leśmiana 1.

Prezydent I. WIECZOREK odrzuciła wniosek. 

Z-ca  Skarbnika  M.  BŁASZCZYK  wyjaśniła  przyczyny  formalne  braku  możliwości  przyjęcia 
wniosku – to zaburzy płynność finansową miasta, wskaźniki zostaną przekroczone.

Prezydent  I.  WIECZOREK powiedziała,  że  budowa ul.  Nowiny nie może zostać ukończona ze 
względu  na  protest  jednego  z  mieszkańców.  Ponadto,  Wydział  Infrastruktury  UMZ oszacował 
remont na kwotę ok. 120 000 zł.

Jest już zgoda tego jednego mieszkańca. Powinno się kończyć to, co się zaczyna – zauważyła radna 
E. KRZEWINA.

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył, że takie środki, o których mówi radna, mogą nie 
wystarczyć na ukończenie całej inwestycji.

Radna  J.  ZIELIŃSKA  zaproponowała  kolejną  zmianę  w  budżecie,  tj.  przeniesienie  5  191  zł
z dotacji na wspieranie lokalnych inicjatyw na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Prezydent I. WIECZOREK zapytała na co te środki miałyby zostać przeznaczone? Ośrodek ma 
duży budżet, ok. 1 mln zł.

Radna  J.  ZIELIŃSKA powiedziała,  że  owszem,  ale  warto  zwrócić  uwagę,  ile  środków z  tego 
budżetu przeznaczonych jest na wspieranie organizacji imprez kulturalnych.

Prezydent I. WIECZOREK nie przyjęła wniosku.
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Radny  A.  FRACH  zapytał,  czy  środki,  które  miałyby  być  przesunięte  na  wniosek  radnej
E. Krzewiny, wystarczyłyby na ukończenie inwestycji?

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że takie środki nie wystarczą na ukończenie ulicy.

Radna E. KRZEWINA zabrała głos mówiąc, że rozmawiała z wykonawcą i wg jej wyliczeń, taka 
kwota powinna wystarczyć.

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył, że kosztorys przedstawiony przez Wydział został 
opracowany na podstawie informacji uzyskanej od wykonawcy.

Prezydent I. WIECZOREK odnośnie wniosku radnej J. Zielińskiej, wymieniła imprezy kulturalne, 
które już odbyły się w MOK-u i takie, które są jeszcze planowane. Powiedziała, że takich wydarzeń 
jest dużo, a kwoty są znaczne.

Wiem o tym, ale w związku z tym, że imprez jest tak dużo, a środki na ich realizację są stosunkowo 
niskie, podtrzymuje wniosek – dodała radna J. ZIELIŃSKA.

Mecenas E. STAWIŃSKA zabrała głos. Powiedziała, że radni mogą składać wnioski dot. zmian
w uchwale, ale nie mogą pojawić się kwoty bez wskazania źródeł finansowania.

Radny A MIĘSOK wyraził  opinię,  że  radni  mają  prawo składać wnioski w ramach przesunięć
w budżecie.

Z-ca Skarbnika M. BŁASZCZYK zauważyła, że owszem, można dokonywać zmian w ramach tych 
samych kwot, ale nie można zmieniać wydatków majątkowych na bieżące.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnej E. Krzewiny.
W głosowaniu: za – 11, przeciw – 3, wstrzym. - 4, wniosek przeszedł.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnej J. Zielińskiej.
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 3, wniosek przeszedł.

Radny  J.  SOKÓŁ  zabrał  głos  w  sprawie  protestu  nauczycieli  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  11
w  Zgierzu.  Powiedział,  że  sprawdził  to  w  Elektronicznym  Obiegu  Dokumentów  w  UMZ
i  odwołanie  złożone  przez  panią  Dąbrowską  w sprawie  rozstrzygnięcia  konkursu  na  dyrektora
SP Nr 11 zostało wniesione po terminie.

Prezydent I. WIECZOREK poprosiła o przerwę w obradach.

Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI stwierdził kworum i wznowił obrady.

Pkt 7 d) – cd.
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych -

Radny  Z.  LINKOWSKI  zgłosił  wniosek  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  w  brzmieniu 
zgłoszonym przez wnioskodawcę z uwzględnieniem wniosku radnej J. Zielińskiej.

W głosowaniu: za – 9, przeciw – 6, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 9, przeciw - 7, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/615/14  w  sprawie  zmiany  zmiany  budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.
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Pkt 7 e) 
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2014-2029  - projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką omówiła Z-ca Skarbnika M. BŁASZCZYK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr  26)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a)  w trzecim wierszu  podstawy  prawnej  po  wyrazach:  "z  2014 r.  poz.  379"  dodać  przecinek
i wyrazy: "poz. 911",
b) w tytule załącznika Nr 3 wyraz: "Nr 11" zastąpić wyrazem: "Nr 1",
c) w punkcie 1.3 po wyrazie: "pkt" usunąć kropkę,
d) w punkcie 1.3.2.1 uzupełnić imię patrona ul. Zawiszy.”

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 - 11, przeciw - 1, wstrzym. - 2, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/616/14  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Pkt 7 f) 
zmiany uchwały Nr XLVII/565/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto Zgierz do konkursu pn. ”Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  - projekt 
uchwały omówiła Prezydent I. WIECZOREK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 28)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) w tytule uchwały po wyrazach: " Nr XLVII/565/14" dodać wyrazy: " Rady Miasta Zgierza",
b)  w  drugim  wierszu  podstawy  prawnej  po  wyrazach:  "poz.  1318"  dodać  przecinek  i  wyrazy:
"z 2014  r. poz. 379", 
c) dotychczasowe brzmienie paragrafu pierwszego zastąpić następującą treścią:

"§ 1. W uchwale Nr XLVII/565/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie  
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  "Moja  wymarzona  ekopracownia"  
finansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  
Wodnej w Łodzi, w § 2 pkt 1-2 otrzymują następujące brzmienie:

"1) 32.000,00 zł - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi;
            2) 10.105,00 zł - finansowanie ze środków własnych Placówki."".”

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/617/14  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XLVII/565/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do 
konkursu pn. ”Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Pkt 7 g) 
wygaśnięcia  mandatu członka Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu - projekt  uchwały 
omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI 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 - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LI/618/14 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu.

Pkt 7 h) 
nadania nazw alejom w parku miejskim - projekt uchwały omówił radny A. MIĘSOK.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
„Komisja poddaje pod rozwagę zasadność nadania nazwy: "Pasaż Emilii Plater" ze względu na 
fakt, że w Zgierzu jest już ulica o tej samej nazwie. ”

Uwaga Komisji nie została przyjęta w formie autopoprawki.

Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział,  że Rada Osiedla 
zaopiniowała negatywnie przedstawione propozycje.  Nie widzimy celowości w tym, aby każdej 
ścieżce nadawać takie nazwy. Nie jesteśmy przeciwni uhonorowaniu tych osób, ale może w inny 
sposób. Park Miejski jest kojarzony ze sportem, rekreacją - może lepiej byłoby, aby alejki nosiły 
nazwy znanych sportowców związanych ze Zgierzem.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że wnioski składane już wcześniej przez pana 
L. B. Dąbskiego w tej sprawie zostały zaopiniowane negatywnie. Nie mniej jednak, nazewnictwo 
alejek w tym parku zostało już rozpoczęte i są to nazwy honorujące zasłużonych Polaków – dodał.

Jestem za  uhonorowaniem tych  osób,  tak,  abyśmy  mogli  uczyć  się  historii  –  powiedział  Z-ca 
Prezydenta B. BĄCZAK.

Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zauważył,  że  już niedługo park zostanie  pozytywną 
wizytówką naszego miasta. Będzie miejscem odpoczynku i dobrze byłoby, jeśli będziemy mogli 
przypomnieć sobie także naszą historię.

Przewodniczący  Rady  Osiedla  T.  IWANIUK  wyraził  opinię,  że  jednostki  pomocnicze  zostały 
powołane m.in. do opiniowania takich wniosków. Jeżeli uważacie, że ta opinia jest zbędna, to jest 
to wyraz tego, jak traktowane są Rady Osiedla – zwrócił się do radnych.

Każdy może mieć odmienne zdanie – wtrącił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI – proszę 
nie interpretować tego w inny sposób.

Radny  A.  FRACH  zaproponował  zmianę  nazwy  „Pasaż  Emilii  Plater”  na  nazwę  związaną
z 25-leciem odzyskania niepodległości. W mieście, jak wskazała Komisja Statutowo-Prawna, jest 
już ulica o takiej nazwie.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  zauważył,  że  pan  L.  B.  Dąbski  złożył  już  wiele 
propozycji,  więc  można  wybrać  kolejną.  Decyzja  jednak  należy  do  projektodawcy,  radnego
A. Mięsoka.
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Radny  A.  MIĘSOK  pozostał  przy  proponowanych  nazwach,  odrzucając  tym  samym  wniosek 
radnego A. Fracha.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów M.  WOLSKI powiedział,  że  nadano już 
pewien cykl tematyczny i powinniśmy się tego trzymać.

Mieszkaniec  M.  KOLENDA  zaproponował  wmurowanie  w  ścieżkę  rowerową,  znajdująca  się
w parku miejskim, małych tablic upamiętniających zasłużonych dla naszego kraju i miasta.

Radny A. FRACH złożył wniosek o zmianę nazwy „Pasaż Emilii Plater” na nazwę „Pasaż Jana 
Nowaka Jeziorańskiego”.

W głosowaniu: za – 9, przeciw – 2, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł.

Radny A. MIĘSOK złożył wniosek o uchylenie wniosku radnego A. Fracha.

W głosowaniu: za – 7, przeciw – 7, wstrzym. - 0, wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI stwierdził kworum i wznowił obrady.

Pkt 7 h) – cd.
nadania nazw alejom w parku miejskim

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI złożył wniosek o zmianę nazwy „Pasaż Jana Nowaka 
Jeziorańskiego” na nazwę „Pasaż gen. Fieldorfa „Nila””.

Radny A. MIĘSOK przyjął uwagę w formie autopoprawki.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 1, wstrzym. - 4, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LI/619/14 w sprawie nadania nazw alejom w parku 
miejskim.

Pkt 7 i) 
zmiany  uchwały  Nr  XXXV/384/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  25  kwietnia  2013  roku
w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych,  których 
właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Miasto  Zgierz  - projekt  uchwały  omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 30)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) dotychczasowe brzmienie paragrafu pierwszego zastąpić następującą treścią:

"§ 1. W uchwale Nr XXXV/384/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie  
ustalenia  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  
zarządzającym  jest  Gmina  Miasto  Zgierz  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Łódzkiego
poz. 3177) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Za jedno zatrzymanie środka transportu na przystankach komunikacyjnych ustala się  
stawkę opłaty:
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    1) dla pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż  
20 osób łącznie z kierowcą w kwocie 0,05 zł;

2) dla pojazdów samochodowych przeznaczonych  konstrukcyjnie do przewozu 20 osób lub
           mniej łącznie z kierowcą w kwocie 0,04 zł."."”

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 - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/620/14  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXXV/384/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia 
opłaty  za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 7 j) 
rozpatrzenia  wezwania  do usunięcia  naruszenia  prawa w uchwale  Rady Miasta  Zgierza  - 
projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) w § 1 w wierszu piątym,  po wyrazach:  "Gmina Miasto Zgierz"  dodać wyrazy:  "(Dziennik  
Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 2373)", zaś w wierszu siódmym, na końcu zdania dodać 
wyrazy: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 3177)".
Komisja zwraca uwagę, że dwukrotnie zacytowany w uzasadnieniu do uchwały art. 32 ust. 4 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym nie jest związany z omawianą problematyką. ”

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 - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza  podjęła  uchwałę Nr LI/621/14 w sprawie rozpatrzenia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7 k) 
zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu - projekt uchwały omówił Z-ca 
Prezydenta B. BĄCZAK. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
„a) w § 1, w wierszach piatym i siódmym, po wyrazach: "Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego" wykreślić wyrazy: "z 2013 r.". ”

Uwaga Komisji została przyjęte w formie autopoprawki.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr LI/622/14 w sprawie  zmiany Statutu  Miejskich 
Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

16



Pkt 7 l) 
zmiany  uchwały  Nr  XLI/455/13  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  22  października  2013  roku
w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto 
Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz - projekt uchwały 
omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. 

Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) w § 1 w czwartym wierszu, po wyrazach: "Miasto Zgierz" dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy  
Województwa Łódzkiego poz. 5050)",
b) w § 4 po wyrazach: "Rady Miasta Zgierza" dodać wyrazy: "przez okres 14 dni"”

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 - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/623/14  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XLI/455/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie korzystania 
z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach 
autobusowych  objętych  porozumieniami  międzygminnymi  dla  których  organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 7 m) 
zawarcia  aneksu  do  Porozumienia  międzygminnego  z  dnia  30  maja  2014  r.  dotyczącego 
wprowadzenia  specjalnej  zintegrowanej  oferty  taryfowej  Wspólny  Bilet  Aglomeracyjny  - 
projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. 

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 34)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 35)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
„a) wykreślić kropkę znajdującą się na końcu tytułu projektu uchwały
b) w § 1 ust. 1 na końcu zdania, dodać wyrazy: "(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz.  
2713)".
Komisja zwraca uwagę, że ze względu na obszerność materiału oraz termin złożenia projektu po  
autopoprawce, analizie poddany został tylko projekt uchwały bez załącznika. ”

Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/624/14  w  sprawie  zawarcia  aneksu  do 
Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego wprowadzenia specjalnej 
zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny.
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Pkt 7 n) 
zniżek na korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta Zgierza  dla 
rodzin wielodzietnych w ramach programu „Zgierz dla Rodziny” - projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. 

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 37)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 38)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LI/625/14  w  sprawie  zniżek  na  korzystanie
z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta Zgierza dla rodzin  wielodzietnych
w ramach programu „Zgierz dla Rodziny”.

Pkt 8
Problematyka związana z obsługą postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta

Materiał  stanowi załącznik  nr  40 do  protokołu.  Do  tematu  wprowadził  Z-ca  Prezydenta
P. STANISZEWSKI.

W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku 
obrad.

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 41).

W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku 
obrad.

Pkt 10
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI zaproponował  przełożenie  przyjęcia  sprawozdań  na 
następną sesję w związku z nieobecnością Pani Prezydent (załącznik nr 42, 43 i 44 ).

Nie zgłoszono sprzeciwu.

Pkt 11
Zapytania i wolne wnioski

Radna B. ŚWIĄTCZAK poprosiła o zabezpieczenie nagrania z posiedzenia Komisji Oświaty, które 
odbyło się w przerwie sesji.

Radna J. ZIELIŃSKA zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w akcji „Paka dla uczniaka”,  która 
odbędzie się najbliższą niedzielę.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przypomniał  o  obowiązku  złożenia  oświadczeń 
majątkowych w związku z końcem kadencji samorządu, ze stanem na dzień 21 września.

18



Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ poprosiła o wycinkę drzew przy ulicy Jedlickiej,

Mieszkaniec  M.  KOLENDA  zwrócił  uwagę,  że  na  nazwanej  przez  Radę  Miasta  ulicy  Marka 
Szwarca nie ma nawet tabliczki. Poruszył także kwestię remontu ul. ks. J Popiełuszki, który został 
wykonany  bardzo  dobrze,  dzięki  nadzorowi  mieszkańców.  Spółka  MPGK  podniosła  chodniki
o ok. 6-7 cm. Zwracałem się także do przedstawicieli Spółki z prośbą o wylanie asfaltem wjazdów 
na posesje – dodał. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że zajmie się tą sprawą.

Pkt 12
Zamknięcie obrad sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął 
obrady LI sesji Rady Miasta Zgierza.

                  PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Zgierza  
Jarosław KomorowskiProtokołowałaKatarzyna WilgockaBiuro Rady Miasta Zgierza
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