
Protokół Nr LII/14
z LII sesji Rady Miasta Zgierza 

I część z dnia 25 września 2014 r.
II część z dnia 1 października 2014 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO oraz Wiceprzewodniczącego RMZ GRZEGORZA MACIŃSKIEGO.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. I część, która odbyła się w dniu
25  września  2014  r.,  trwała  od  godz.  10.00  do  15.00.  II  część,  która  odbyła  się  w  dniu
1 października 2014 r. trwała od godz. 13.00 do godz. 16.30.

Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych - 23
Stan faktyczny radnych - 23
Radni obecni - 23
Radni nieobecni - 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1h.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie dyplomów uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce – stypendia edukacyjne Rady 

Miasta Zgierza.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
 b) utworzenia  obwodów  głosowania  w  szpitalach  i  w  zakładzie  pomocy  społecznej  dla 

potrzeb przeprowadzenia  wyborów do rad gmin,  rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

 c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
 d) przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  wyrażającego  sprzeciw  przeciwko  planom 

przeniesienia Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego,
 e) powierzenia  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  o.  o.

w Zgierzu  obowiązku  wynikającego  z  zadania  własnego gminy,  obejmującego  sprawy 
zimowego  utrzymania  ulic,  dróg  wewnętrznych,  parkingów,  placów,  chodników  oraz 
alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2014/2015,

 f) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
 g) zawarcia aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego 

wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,
 h) zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  międzygminnej  komunikacji 

autobusowej linii nr 2, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – 
Stryków,

 i) 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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 j) przekazania pisma według właściwości,
 k) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Radę Osiedla 

Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
 l) wyrażenia  zgody na  zawarcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  porozumienia  o  współpracy

z  Miastem Łódź,  Gminą  Miejską  Pabianice-Miastem Pabianice,  Gminą  Zgierz,  Gminą 
Ozorków,  Gminą  Miastem  Ozorków,  Gminą  Lutomiersk,  Gminą  Ksawerów,  Gminą 
Konstantynów Łódzki,

 m) przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadania Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy 
drogi  powiatowej  Nr  5102  E  –  ul.  Konstantynowska  i  Rondo  Sybiraków  w  Zgierzu,
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój i zawarcia porozumienia w tym zakresie,

 n) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji inwestycji drogowych: 
1)  “Przebudowa  ulicy  Jana  Śniechowskiego  i  ulicy  Konstantynowskiej  oraz  Ronda 
Sybiraków  w  Zgierzu”  oraz  2)  “Przebudowa  ulicy  Parzęczewskiej  w  Zgierzu”, 
realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym 
zakresie 

 o) przystąpienia  Gminy Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-przedszkolaki  z  Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 w Zgierzu” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu, 
współfinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

 p) przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-drzewo-zielony  przyjaciel 
przedszkolaka”  realizowanego  przez  Miejskie  Przedszkole  nr  9  „Słoneczny  Dom”
w  Zgierzu,  współfinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

 q) przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  3  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu  realizacji projektu pn. „Kółko 
matematyczne”,

 r) przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  3  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji 
KGHM  Polska  Miedź  w Warszawie,  w  celu  realizacji  projektu  pn.  „Wyposażenie 
pracowni komputerowej”,

 s) przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  8  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego 
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im.  Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,
w celu  realizacji projektu pn. „Zgierz-moja mała ojczyzna”,

 t) określenia  warunków  wydzierżawienia  na  okres  25  lat  działek  gruntu  stanowiących 
własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16,
Al. Armii  Krajowej 10A, Al. Armii  Krajowej 10B, Al. Armii  Krajowej 8A, Al. Armii 
Krajowej,  Al.  Armii  Krajowej  8E,  Al.  Armii  Krajowej  8F,  Al.  Armii  Krajowej  8G,
Al.  Armii  Krajowej  8H,  ul.  Długiej  1,  Al.  Armii  Krajowej  8  oraz  działki  gruntu 
stanowiącej część Parku Miejskiego

 u) bezprzetargowego  zbycia  na  rzecz  dotychczasowych  dzierżawców  nieruchomości 
położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 21a, 23, 25, 27,

 v) zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnych,

 w) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza,

 x) 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.

 6. Informacja na temat sytuacji w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu.
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 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 8. Zapytania mieszkańców.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2014 r.
 11. Rola  jednostek  pomocniczych  miasta  Zgierza  w  budowie  i  kształtowaniu  działalności 

samorządowej na terenie miasta Zgierza, w opinii rad osiedli.
 12. Informacja na temat sposobu zagospodarowania terenów po dawnych zakładach Boruta.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1
Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył LII sesję Rady Miasta Zgierza. 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, a tym samym prawomocność obrad. Na wstępie 
przywitał radnych, władze miasta, naczelników i pozostałych pracowników Urzędu, przedstawicieli 
jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję.

Pkt 2
Wręczenie dyplomów uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce – stypendia edukacyjne Rady 

Miasta Zgierza

Stypendia  edukacyjne  Rady Miasta  Zgierza  otrzymali:  Przeganiała  Sebastian,  Tomczyk  Sandra, 
Bakalarz  Magdalena,  Szczepaniuk  Julia,  Bakalarz  Marta,  Kudaj  Andrzej,  Leszczak  Natalia, 
Majewska Maria, Nowakowska Lena, Witczak Tomasz, Niewiadoma Agata, Klimczak Kamil.

Dyplomy  oraz  nagrody  wręczyli  odznaczonym  Przewodniczący  RMZ  J.  Komorowski  oraz 
Zastępcy Prezydenta B. Bączak oraz P. Staniszewski.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż na Jego ręce wpłynęło pismo od Pani 
Prezydent (załącznik  nr  2)  informujące,  iż  w związku z  koniecznością  osobistego uczestnictwa
w posiedzeniu  Zarządu  Kongresu  Związku  Miast  Polskich,  jej  obecność  na  sesji  RMZ będzie 
niemożliwa.  Zwracałem  się  z  zapytaniem,  kiedy  Pani  Prezydent  będzie  mogła  uczestniczyć
w  posiedzeniu  -  mówił  -  niestety  nie  uzyskałem  jednoznacznej  odpowiedzi.  W  związku 
powyższym,  Przewodniczący  RMZ  ogłosił  przerwę  w  obradach,  w  trakcie  której  zwołał 
posiedzenie Konwentu w celu przedyskutowania porządku obrad i dalszego procedowania sesji. 

Po przerwie. Przewodniczący RMZ wznowił obrady po przerwie.

Pkt 3
Uwagi do porządku obrad

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  w  związku  z  nieobecnością  Pani 
Prezydent na sesji, Konwent ustalił, by pkt 5, 6, 7, 8 przenieść po pkt 9.

Radny  A.  MIĘSOK  powiedział,  że  w  związku  z  tym,  że  Pani  Prezydent  lekceważy  swoje 
obowiązki, mieszkańców i radnych, zgłasza wniosek o ogłoszenie przerwy. Zaproponował także, 
aby  Przewodniczący  RMZ  przygotował  projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  wynagrodzenia 
Prezydenta.
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Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  wyjaśniła,  że  podczas  Konwentu  Przewodniczącego  ustalono,  iż 
najważniejsze uchwały zostaną dziś procedowane, natomiast pozostałe – dopiero po przerwie, którą 
ogłosi Przewodniczący.

Radny S.  SKUPIŃSKI zauważył,  że  Pani  Prezydent  po  raz  kolejny traktuje  radnych  z  sposób 
lekceważący. To się powtarza nagminnie - dodał.

Radny M. PILARSKI wtrącił, że jesteśmy w trakcie procedury głosowania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z tym, że wniosek radnego A. Mięska dot. 
przerwania sesji jest dalej idący, poddał go pod głosowanie.

Radna B.  ŚWIĄTCZAK zwróciła  się  do radnego A.  Mięsoka o wycofanie  wniosku,  ponieważ
w porządku obrad znajdują się również uchwały, które Rada powinna dziś podjąć.

Radny M. SENCEREK zauważył,  że od ok. dwóch lat,  na tej  sali  zapanowała dziwna tradycja 
rejestracji przebiegu obrad sesji. Nigdy pani Prezydent się do tej  kwestii  nie odniosła. Uważam 
takie działanie za niecelowe - dodał.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że obrady samorządu są jawne i każdy może 
w nich uczestniczyć. Kamera jest ustawiona przez Wydział Promocji UMZ – dostałem dziś pismo 
w tej sprawie - dodał.

Radny  M.  PILARSKI  zgłosił  wniosek,  aby  każdorazowo,  wykorzystanie  materiałów  z  sesji 
odbywało się za zgodą Przewodniczącego RMZ.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  jakie  zmiany  w  porządku  obrad  ustalono 
podczas Konwentu, tj. przeniesienie pkt 5, 6, 7, 8 po pkt 9; uchwały z podpunktów f), j), k), l) 
przenieść jako ostatnie podpunkty w punkcie dot. podjęcia uchwał. 

Następnie  Przewodniczący  RMZ  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  A.  Mięsoka  dot. 
przerwania sesji (do dnia 1 października br. na godz. 17.30) ze względu na to, że treść wniosku jest 
dalej idąca niż ustalenia Konwentu
W głosowaniu: za – 2, przeciw – 15, wstrzym. - 1, wniosek upadł.

Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie propozycję przeniesienia pkt 5 pn. "Informacja na 
temat  sytuacji  w  Szkole  Podstawowej  Nr  11  w  Zgierzu"  po  pkt  9  pn.  "Podjęcie  uchwał
w sprawach...".
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.

Przewodniczący  RMZ poddał  pod głosowanie  propozycję  przeniesienia  pkt  6  pn.  "Interpelacje
i  zapytania  radnych  oraz  wnioski  osiedli"  po  pkt  pn.  "Informacja  na  temat  sytuacji  w  Szkole 
Podstawowej Nr 11 w Zgierzu".
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.

Przewodniczący  RMZ  poddał  pod  głosowanie  propozycję  przeniesienia  pkt  7  pn.  "Zapytania 
mieszkańców" po pkt pn. "Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli".
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 1, wniosek przeszedł.
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Przewodniczący  RMZ  poddał  pod  głosowanie  propozycję  przeniesienia  pkt  8  pn.  "Udzielenie 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania" po pkt pn. „Zapytania mieszkańców".
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł.

Przewodniczący  RMZ  poddał  pod  głosowanie  propozycję  przeniesienia  uchwały  z  ppkt  f)
w  miejsce  po  dotychczasowym  ppkt  t),  czyli  jako  ostatni  z  punkcie  pn.  "Podjęcie  uchwał
w sprawach...".
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł.

Przewodniczący RMZ zaproponował przeniesienie uchwały z ppkt j) po projekcie przeniesionym 
jak wyżej, w ostatni podpunkt w punkcie pn. "Podjęcia uchwał w sprawach...".
 W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł.

Przewodniczący RMZ zaproponował przeniesienie ppkt k) po projekcie przeniesionym jak wyżej, 
w ostatni podpunkt w punkcie pn. "Podjęcia uchwał w sprawach...".
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 1, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł.

Przewodniczący RMZ zaproponował przeniesienie ppkt l) po projekcie przeniesionym jak wyżej, 
czyli jako ostatni w punkcie pn. "Podjęcia uchwał w sprawach...".
W głosowaniu: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. - 0, wniosek przeszedł.

Następnie  Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zaproponował  wprowadzenie  do porządku 
obrad projektów uchwał w sprawach:

a) w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu (ppkt f);
W głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.

b) w sprawie przekazania pisma według właściwości (ppkt j);
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.

c)  w  sprawie  wskazania  terminu  rozpatrzenia  skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  oraz  Radę 
Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu (ppkt k);
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia o współpracy 
z Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, 
Gminą Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk,  Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki 
(ppkt l);
W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.

Z-ca Prezydenta  P.  STANISZEWSKI zaproponował  wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały:
a) 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 
(jako ostatni ppkt w pkt pn. "Podjęcie uchwał w sprawach...");
W głosowaniu: za – 2, przeciw – 11, wstrzym. - 2, zmiana nie została wprowadzona.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Porządek obrad po zmianach:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie dyplomów uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce – stypendia edukacyjne Rady 

Miasta Zgierza.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
 b) utworzenia  obwodów  głosowania  w  szpitalach  i  w  zakładzie  pomocy  społecznej

dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

 c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
 d) przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  wyrażającego  sprzeciw  przeciwko  planom 

przeniesienia Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego,
 e) powierzenia  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  o.  o.

w Zgierzu  obowiązku  wynikającego  z  zadania  własnego  gminy,  obejmującego  sprawy 
zimowego  utrzymania  ulic,  dróg  wewnętrznych,  parkingów,  placów,  chodników  oraz 
alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2014/2015,

 f) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
 g) zawarcia aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego 

wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,
 h) zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  międzygminnej  komunikacji 

autobusowej linii nr 2, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – 
Stryków,

 i) 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,

 j) przekazania pisma według właściwości,
 k) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Radę Osiedla 

Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
 l) wyrażenia  zgody na zawarcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  porozumienia  o  współpracy

z  Miastem Łódź,  Gminą  Miejską  Pabianice-Miastem Pabianice,  Gminą  Zgierz,  Gminą 
Ozorków,  Gminą  Miastem  Ozorków,  Gminą  Lutomiersk,  Gminą  Ksawerów,  Gminą 
Konstantynów Łódzki,

 m) przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadania Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy 
drogi  powiatowej  Nr  5102  E  –  ul.  Konstantynowska  i  Rondo  Sybiraków  w  Zgierzu,
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój i zawarcia porozumienia w tym zakresie,

 n) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji inwestycji drogowych:
1)  “Przebudowa  ulicy  Jana  Śniechowskiego  i  ulicy  Konstantynowskiej  oraz  Ronda 
Sybiraków  w  Zgierzu”  oraz  2)  “Przebudowa  ulicy  Parzęczewskiej  w  Zgierzu”, 
realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym 
zakresie,

 o) przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-przedszkolaki  z  Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 w Zgierzu” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu, 
współfinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
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 p) przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-drzewo-zielony  przyjaciel 
przedszkolaka”  realizowanego  przez  Miejskie  Przedszkole  nr  9  „Słoneczny  Dom”
w  Zgierzu,  współfinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

 q) przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  3  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu  realizacji projektu pn. „Kółko 
matematyczne”,

 r) przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  3  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji 
KGHM  Polska  Miedź  w Warszawie,  w  celu  realizacji  projektu  pn.  „Wyposażenie 
pracowni komputerowej”,

 s) przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  8  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego 
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im.  Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,
w celu  realizacji projektu pn. „Zgierz-moja mała ojczyzna”,

 t) określenia  warunków  wydzierżawienia  na  okres  25  lat  działek  gruntu  stanowiących 
własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16,
Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii 
Krajowej,  Al.  Armii  Krajowej  8E,  Al.  Armii  Krajowej  8F,  Al.  Armii  Krajowej  8G,
Al.  Armii  Krajowej  8H,  ul.  Długiej  1,  Al.  Armii  Krajowej  8  oraz  działki  gruntu 
stanowiącej część Parku Miejskiego,

 u) bezprzetargowego  zbycia  na  rzecz  dotychczasowych  dzierżawców  nieruchomości 
położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 21a, 23, 25, 27,

 v) zmiany  budżetu  i  zmian  w  budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2014  w  zakresie  zadań 
własnych,

 w) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza,

 x) 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.

 6. Informacja na temat sytuacji w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 8. Zapytania mieszkańców.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2014 r.
 11. Rola  jednostek  pomocniczych  miasta  Zgierza  w  budowie  i  kształtowaniu  działalności 

samorządowej na terenie miasta Zgierza, w opinii rad osiedli.
 12. Informacja na temat sposobu zagospodarowania terenów po dawnych zakładach Boruta.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż tekst porządku obrad po wszystkich 
zmianach zostanie dostarczony radnym po przerwie. Następnie ogłosił przerwę w obradach sesji
w związku z koniecznością zwołania posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza: Komisja Budżetu
i  Finansów, Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Komisja  Spraw Obywatelskich, 
Komisja Statutowo-Prawna.

Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady po przerwie.
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Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  w  związku  z  tym,  że  punkt  dotyczący  działalności 
Przewodniczącego jest na końcu porządku obrad, poinformował, że na Jego ręce wpłynęło pismo 
Stowarzyszenia  na  rzecz  rozwoju  zdolności  dzieci  i  młodzieży  im.  A.  Gołąba  w  Zgierzu  dot. 
zaproszenia  do  udziału  w  kampanii  polegającej  na  zamalowywaniu  napisów  niecenzuralnych
i rasistowskich na zgierskich budynkach - akcja rozpocznie się w niedzielę - 28 września 2014 r.
o godz. 12.00.

Pkt 4
Przyjęcie protokołu z LI sesji

W związku z brakiem uwag do Protokołu z LI sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 21 sierpnia 2014  r., 
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod głosowanie:

W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Protokół Nr LI/14 został przyjęty.

Pkt 5
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 5 a)
wygaśnięcia  mandatu  członka  Rady  Osiedla  Nowe  Miasto  w  Zgierzu  -  projekt  uchwały 
przedstawił 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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/626/14 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.

Pkt 5 b)
utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb 
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r. - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
"Komisja  proponuje,  aby  w piątym wierszu  podstawy prawnej,  po wyrazie:  "z  2012 r."  dodać  
wyrazy: "poz. 849"."

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/627/14  w  sprawie  utworzenia  obwodów 
głosowania  w  szpitalach  i  w  zakładzie  pomocy  społecznej  dla  potrzeb  przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy 
oraz  wyborów  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  zarządzonych  na  dzień
16 listopada 2014 r.
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Pkt 5 c)
nadania  Tytułu  Honorowego  „Zgierski  Dawca  Krwi” -  projekt  uchwały  przedstawił 
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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/628/14 w sprawie nadania Tytułu Honorowego 
„Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 5 d)
przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  wyrażającego  sprzeciw  przeciwko  planom 
przeniesienia  Przychodni  Chorób  Płuc  i  Alergii  Układu  Oddechowego -  projekt  uchwały 
przedstawiła radna B. ŚWIĄTCZAK. 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 4)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 5)

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 LII/629/14 w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady 
Miasta Zgierza wyrażającego sprzeciw przeciwko planom przeniesienia Przychodni Chorób 
Płuc i Alergii Układu Oddechowego.

Pkt 5 e)
powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu 
obowiązku  wynikającego  z  zadania  własnego  gminy,  obejmującego  sprawy  zimowego 
utrzymania ulic, dróg wewnętrznych, parkingów, placów, chodników oraz alejek w parkach, 
będących  w  zarządzie  Prezydenta  Miasta  Zgierza  w sezonie  2014/2015 -  projekt  uchwały 
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 6)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 7)

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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/630/14  w  sprawie  powierzenia  Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego 
z  zadania  własnego  gminy,  obejmującego  sprawy  zimowego  utrzymania  ulic,  dróg 
wewnętrznych, parkingów, placów, chodników oraz alejek w parkach, będących w zarządzie 
Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2014/2015.
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Pkt 5 f)
wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu - projekt uchwały 
przedstawił 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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/631/14 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu.

Pkt 5 g)
zawarcia  aneksu  do  Porozumienia  międzygminnego  z  dnia  30  maja  2014  r.  dotyczącego 
wprowadzenia  specjalnej  zintegrowanej  oferty  taryfowej  Wspólny  Bilet  Aglomeracyjny  - 
projekt uchwały przedstawił Z -ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 8)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 9)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
"Komisja  proponuje  wprowadzenie  nowego  paragrafu  3  o  treści:  "Uchyla  się  uchwałę
Nr LI/624/14  Rady Miasta  Zgierza z  dnia 21 sierpnia 2014 r.  w sprawie  zawarcia aneksu do 
Porozumienia  międzygminnego  z  dnia  30  maja  2014  r.  dotyczącego  wprowadzenia  specjalnej  
zintegrowanej  oferty  taryfowej  Wspólny  Bilet  Aglomeracyjny.".  Następne  paragrafy  otrzymują
w związku z tym  kolejny numer."

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/632/14  w  sprawie  zawarcia  aneksu  do 
Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego wprowadzenia specjalnej 
zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny.

Pkt 5 h)
zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  międzygminnej  komunikacji 
autobusowej  linii  nr  2,  łączącej  Aleksandrów  Łódzki  –  Miasto  Zgierz  –  Gminę  Zgierz  – 
Stryków  - projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 25 września 2014 r. przedstawił  Z -ca 
Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 10)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 11)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
"Komisja proponuje wprowadzenie następujących zmian do załącznika do uchwały:
a) w paragrafie 10, wyraz: "podpisania" zastąpić wyrazami: "1 stycznia 2014 r.",
b) w paragrafie 12 po wyrazie: "porozumienie" dodać wyraz: "międzygminne"."

10



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 - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/633/14  w  sprawie  zawarcia  porozumienia 
międzygminnego dotyczącego  międzygminnej  komunikacji  autobusowej linii  nr 2,  łączącej 
Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Stryków.

Pkt 5 i)
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 
przedstawił Z -ca Prezydenta B. BĄCZAK. Dodał, iż wniosek Komisji Spraw Obywatelskich RMZ 
nie został przyjęty przez projektodawcę. 

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 12)

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

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI odnośnie linii  autobusowych
6  i  51,  powiedział,  że  na  terenie  Łodzi  nie  obowiązuje  opłata  za  przewóz  bagażu,  natomiast
w Zgierzu jak najbardziej tak. Być może należałoby ujednolicić tę kwestię, gdyż taka rozbieżność 
sprawia pasażerom problem i naraża ich na otrzymanie kary.

Sprawa jest do rozważenia – zauważył Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Radna  J.  ZIELIŃSKA  zabrała  głos  mówiąc,  że  Komisja  Spraw  Obywatelskich  RMZ wnosiła
o drobną zmianę w treści projektu (załącznik nr 13).

Wniosek nie został uwzględniony – powtórzył Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Radny A. MIĘSOK zwrócił się do autora projektu. Odniósł się do treści § 1 ust. 2 pkt 12 twierdząc, 
że nie ma już „żołnierzy czynnej służby” - wniósł o zmianę i wykreślenie tego zapisu.

Radny  M.  PILARSKI  zaproponował,  aby  dotychczasowy  zapis  zastąpić  wyrazami:  "Żołnierzy 
Wojska Polskiego".

Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki.

Radny A. MIĘSOK podniósł ponownie kwestię zgłoszonego przez Komisję Spraw Obywatelskich 
RMZ wniosku dot. zmiany w projekcie uchwały.  Komisja proponowała, aby w § 1 ust. 3 pkt 7 
wykreślić  wyrazy „ i  pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały”.  Komisji chodziło  o to, aby 
osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  które nie pobierają renty, 
również byłyby uprawnione do ulgowych przejazdów.

Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział,  że nie wyklucza takiej  zmiany w przyszłości, 
natomiast na ten moment, uwaga Komisji nie została przyjęta. 
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Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  M.  WOLSKI  zauważył,
że  nieumundurowani  funkcjonariusze  policji  w  trakcie  służby,  powinni  być  również  zwolnieni
z obowiązku uiszczania opłaty za przejazd komunikacją miejską. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że uwaga jest słuszna, ale takie uprawnienia 
dla nieumundurowanych funkcjonariuszy publicznych, będących w trakcie wykonywania czynności 
służbowych wynikają chyba z innych regulacji. O potwierdzenie poprosił Kierownika MUK.

Kierownik  MUK  P.  MARCZEWSKI  powiedział,  że  kształtowanie  treści  uchwały  z  sposób 
spontaniczny mogłoby prowadzić do tego, że z ulg lub ze zwolnień za uiszczanie opłaty, mogłyby 
korzystać osoby w swoim czasie wolnym. Dodał, że kwestia korzystania z komunikacji miejskiej 
funkcjonariuszy nieumundurowanych jest uregulowana odrębnymi przepisami.

Mecenas  K.  WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA  zabrała  głos  mówiąc,  że  nadal  obowiązuje 
pojęcie  „czynnej  służby  wojskowej”  -  podparła  swoją  wypowiedź  zapisami  art.  59  ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP.

Projekt uchwały powrócił do pierwotnej wersji.

W związku z brakiem kolejnych 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 LII/634/14 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 5 j)
przekazania  pisma według  właściwości  -  projekt  uchwały  przedstawił  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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/635/14 w sprawie  przekazania pisma według 
właściwości.

Pkt 5 k)
wskazania  terminu rozpatrzenia  skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  oraz  Radę  Osiedla 
Proboszczewice-Lućmierz  w  Zgierzu -  projekt  uchwały  przedstawił  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMZ, podczas którego będzie rozpatrywana 
przedmiotowa  skarga,  przewidziane  jest  na  dzień  20  października  br.  -  dodał  Przewodniczący 
Komisji Z. ZAPART.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/636/14  w  sprawie  wskazania  terminu 
rozpatrzenia  skargi  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  oraz  Radę  Osiedla  Proboszczewice-
Lućmierz w Zgierzu.

Pkt 5 l)
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  porozumienia  o  współpracy
z  Miastem  Łódź,  Gminą  Miejską  Pabianice-Miastem  Pabianice,  Gminą  Zgierz,  Gminą 
Ozorków,  Gminą  Miastem  Ozorków,  Gminą  Lutomiersk,  Gminą  Ksawerów,  Gminą 
Konstantynów Łódzki - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 14)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 16)

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 - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/637/14 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 
przez  Gminę Miasto Zgierz  porozumienia  o współpracy z  Miastem Łódź,  Gminą Miejską 
Pabianice-Miastem Pabianice,  Gminą Zgierz,  Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, 
Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki.

Pkt 5 m)
przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadania Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy 
drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska i Rondo Sybiraków w Zgierzu, w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój i zawarcia porozumienia w tym zakresie - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta 
P. STANISZEWSKI. Następnie odczytał  treść poprawki, którą wnosi do załącznika do uchwały,
tj. w § 3 ust. 1 Porozumienia wyrazy: "dróg powiatowych" zastąpić wyrazami: "drogi powiatowej
i ronda".

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 17)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
"Komisja proponuje:
a) w paragrafie 1 ust. 3 po wyrazie: "Prezydenta" dodać wyrazy: "Miasta Zgierza",
b) w metryce załącznika do uchwały, wyraz: "Uchwały" napisać małą literą,
c) w tytule załącznika, wyrazy: "miasta zgierza" napisać wielką literą,
d) w załączniku do uchwały w paragrafie 1, litery zastąpić punktami,
e) w załączniku do uchwały w paragrafie 1, punkcie 2 (lit. b) wykreślić wyrazy: "poz. 1318" oraz
w punkcie 5 (lit. e) po wyrazie: "poz. 911" dodać wyrazy: "poz. 1046",
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f) w załączniku do uchwały w paragrafie 3, usunąć jedno oznaczenie ustępu pierwszego,
g) w załączniku do uchwały w paragrafie 5 w ustępie 3, litery zastąpić punktami oraz po punkcie  
pierwszym, przecinek zastąpić średnikiem,
h)  w  załączniku  do  uchwały  w  paragrafie  5  w  ustępie  4,  wyraz:  "Przekazującemu"  zastąpić  
wyrazem: "Przekazującego"."

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 LII/638/14 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto 
Zgierz zadania Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. 
Konstantynowska  i  Rondo  Sybiraków  w  Zgierzu,  w  ramach  Narodowego  Programu 
Przebudowy Dróg  Lokalnych  Etap  II  Bezpieczeństwo  –  Dostępność  –  Rozwój  i  zawarcia 
porozumienia w tym zakresie.

Pkt 5 n)
wytycznych  dla  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  inwestycji  drogowych:
1) “Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego i ulicy Konstantynowskiej oraz Ronda Sybiraków 
w Zgierzu” oraz 2) “Przebudowa ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu”, realizowanych w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
–  Rozwój  oraz  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  w  tym  zakresie -  projekt  uchwały 
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI. 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 19)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do projektu:
"Komisja  proponuje  w metryce  załącznika  do  uchwały  oraz  z  paragrafie  1  załącznika,  wyraz:  
"Uchwały" napisać małą literą.
Komisja zwraca także uwagę, czy jak wskazuje się w projekcie umowy, strona, którą jest Gminą 
Miasto Zgierz, ma być zwana w dalszej części umowy "Gminą Miasto", czy "Miastem"?"

Uwaga  Komisji  została  przyjęta  w  formie  autopoprawki.  Uwaga  dot.  nazewnictwa  nie  została 
przyjęta. w treści umowy pozostaje zapis: "Gmina Miasto".

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 LII/639/14 w sprawie  wytycznych dla Prezydenta 
Miasta  Zgierza  dotyczących  realizacji  inwestycji  drogowych:  1)  “Przebudowa  ulicy  Jana 
Śniechowskiego  i  ulicy  Konstantynowskiej  oraz  Ronda  Sybiraków  w  Zgierzu”  oraz  2) 
“Przebudowa  ulicy  Parzęczewskiej  w  Zgierzu”,  realizowanych  w  ramach  Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym zakresie.
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Pkt 5 o)
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-przedszkolaki  z  Miejskiego 
Przedszkola  Nr  3  w Zgierzu”  realizowanego  przez  Miejskie  Przedszkole  nr  3  w  Zgierzu, 
współfinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22)

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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/640/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto 
Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-przedszkolaki  z  Miejskiego  Przedszkola  Nr  3  w Zgierzu” 
realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 5 p)
przystąpienia  Gminy  Miasto  Zgierz  do  konkursu  pn.  „Eko-drzewo-zielony  przyjaciel 
przedszkolaka” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu, 
współfinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 23)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24)

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 - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/641/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto 
Zgierz do konkursu pn. „Eko-drzewo-zielony przyjaciel przedszkolaka” realizowanego przez 
Miejskie  Przedszkole  nr  9  „Słoneczny  Dom” w Zgierzu,  współfinansowanego  ze  środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 5 q)
przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji PGNiG 
im.  Ignacego  Łukasiewicza  w  Warszawie,  w  celu   realizacji  projektu  pn.  „Kółko 
matematyczne” - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 25)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod 
głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/642/14  w  sprawie przystąpienia  Szkoły 
Podstawowej  nr  3  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji  PGNiG  im.  Ignacego 
Łukasiewicza w Warszawie, w celu  realizacji projektu pn. „Kółko matematyczne”.

Pkt 5 r)
przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji KGHM 
Polska  Miedź  w Warszawie,  w  celu  realizacji  projektu  pn.  „Wyposażenie  pracowni 
komputerowej” - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

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

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  LII/643/14  w  sprawie przystąpienia  Szkoły 
Podstawowej  nr  3  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego  Fundacji  KGHM  Polska  Miedź 
w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej”.

Pkt 5 s)
przystąpienia  Szkoły  Podstawowej  nr  8  w  Zgierzu  do  konkursu  grantowego 
współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu 
realizacji projektu pn. „Zgierz-moja mała ojczyzna” - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta 
B. BĄCZAK.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30)

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 - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/644/14  w  sprawie  przystąpienia  Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Zgierzu do konkursu grantowego współfinansowanego przez Fundację 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu  realizacji projektu pn. „Zgierz-moja 
mała ojczyzna”.
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Pkt 5 t)
określenia warunków wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność 
Gminy  Miasto  Zgierz,  położonych  w  Zgierzu  przy  Al.  Armii  Krajowej  14/16,  Al.  Armii 
Krajowej  10A,  Al.  Armii  Krajowej  10B,  Al.  Armii  Krajowej  8A,  Al.  Armii  Krajowej,
Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 
8H,  ul.  Długiej  1,  Al.  Armii  Krajowej  8  oraz  działki  gruntu  stanowiącej  część  Parku 
Miejskiego - projekt uchwały omówił Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI. Powiedział, że 
w kwietniu 2013 r. na sesji RMZ w obecności radnych i mieszkańców miasta,  właściciel  firmy 
Signum  pan  T.  Kaczmarek  zaproponował  zabudowanie  terenu  przy  Al.  Armii  Krajowej, 
estetycznym  i  funkcjonalnym  budynkiem  w  nowej  formie  architektonicznej,  zwanym  Galerią 
Zgierską.  Czekaliśmy  przez  kilkanaście  lat  na  inwestora,  który  chciałby  uporządkować  teren 
znajdujący się w centralnym miejscu naszego miasta.  Do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych 
widocznych czynności. W związku z tym, że radni nie mieli żadnej informacji, ani od Prezydenta, 
ani  od  inwestora,  pozwoliłem sobie  przygotować  tą  uchwałę  w  celu  zabezpieczenia  interesów 
Miasta.  Gdyby  inwestor  odstąpił  od  zabudowy lub  zmienił  jego  projekt,  przewidziana  została 
stosowna  kara.  Nie  ograniczamy  możliwości  powstania  Galerii,  chcemy  tylko  wskazać  pewną 
ścieżkę, w stronę której powinna podążać władza wykonawcza podpisując umowę z inwestorem - 
mówił Wiceprzewodniczący RMZ. Pani mecenas twierdzi, że projekt jest niezgodny z prawem - 
kontynuował.  My chcemy tylko  zabezpieczyć  interes  mieszkańców,  poruszać  się  w estetycznej 
przestrzeni.  Proszę  mieć  na  uwadze,  że  interesy  Miasta  są  najważniejsze  przy  konstruowaniu 
umowy - zwrócił się do pani mecenas.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 32)

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

Mecenas K. WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA zapytała, jakim prawem Wiceprzewodniczący 
RMZ twierdzi, że my (obsługa prawna) zawieramy umowy w imieniu Gminy Miasto Zgierz, które 
nie służą interesowi Miasta. To jest niezgodne z zasadami etyki zawodowej. Naszym zadaniem jest 
zaopiniowanie  zapisów  umowy.  Treść  dokumentu  przygotowuje  merytoryczny  Wydział  - 
wyjaśniła.

Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  powiedział,  że  nie  zna  treści  umowy.  Jeżeli  Pani 
opiniowała już projekt dokumentu, to dlaczego nikt nie był tak łaskawy i nie przekazał jego treści 
radnym? - zapytał.  Jestem natomiast przekonany, że umowa nie zawierała żadnego stanowczego 
zapisu dot. kary za niezgodne z projektem wykonanie budowy - dodał.

Jest  przewidziana  kara  -  powiedziała  mecenas  K.  WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA  -  nie 
pamiętam tylko  w jakiej  wysokości,  gdyż  w dniu  wczorajszym  do biura  radców trafił  projekt 
dokumentu w tej sprawie. Jesteśmy w trakcie negocjacji, nie zgadzamy się jednak na żadne zapisy, 
które proponuje druga strona, ponieważ uważamy, że nie leżą w interesie Gminy Miasto Zgierz. 
Tym bardziej, nie rozumiem Pana wypowiedzi - zauważyła pani mecenas.

Mieliście tyle czasu, kilkanaście miesięcy - wtrącił Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.

My nie możemy zmusić drugiej strony do zawarcia umowy. Nie było przetargu. Radni zgodzili się 
na  to,  aby  umowa  była  zawierana  w  trybie  bezprzetargowym  -  wyjaśniła   mecenas
K. WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA. Jeżeli druga strona unika, i przeciąga negocjacje, my nic 
nie możemy zrobić. Możecie państwo jedynie - dodała - wycofać zgodę na wydzierżawienie terenu.
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W zarządzeniu  nie  było  jednak mowy o  tym,  że  dzierżawa  dotyczy  firmy Signum -  zauważył 
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI. Jeżeli przez wiele miesięcy nie możecie państwo dojść 
do porozumienia, należało powiadomić o tym Radę. Tymczasem, nikt o niczym nas nie informuje. 

Radny K. WĘŻYK zauważył,  że pani mecenas powiedziała,  że projekt umowy wpłynął w dniu 
wczorajszym. My, jako radni, chcielibyśmy się dowiedzieć jakie warunki stawia inwestor - dodał.

Od dawna nie wyrażamy zgody na propozycje inwestora - dodała mecenas K. WERPACHOWSKA 
-GRZYWIŃSKA.  Na  mocy  uchwały  Rady  Miasta  Zgierza  z  2007  roku  dającej  prezydentowi 
możliwość gospodarowania mieniem oraz na podstawie zarządzenia z ubiegłego roku, które zostało 
pozytywnie  zaopiniowane  przez  radnych,  ostateczną  decyzję  o  kształcie  umowy  podejmuje 
Prezydent Miasta Zgierza. Przyjęcie tej uchwały jest niezgodne z prawem. Nie macie państwo w tej 
kwestii żadnych kompetencji - dodala. 

Radny Z. SOBCZAK powiedział,  że  zgadza się  z  Wiceprzewodniczącym RMZ G. Macińskim.
Z  doświadczenia  wiem,  że  na  przełomie  kadencji  zdarzały  się  różne  dziwne,  "brudne"  rzeczy,
m.  in.  sprzedaże  własności  gminy za  połowę jej  wartości.  Popieram wiec przedłożony projekt. 
Poszedłbym  nawet  dalej  -  mówił  -  zakazałbym  podejmowania  takich  decyzji  i  podpisywania 
dokumentów w tej sprawie. Jeżeli tak jak mówi pani mecenas - uchwała jest niezgodna z prawem - 
może Rada powinna cofnąć wydane wcześniej zezwolenia, tj. uprawnienia dla prezydenta. 

Radny M. PILARSKI zauważył, że nie należy tej uchwały traktować jako ustanowienie warunków, 
tylko  uszczegółowienie  zasad.  Pamiętam,  kiedy podczas  sesji  występował  pan  T.  Kaczmarek  - 
powiedziałem wtedy, że "na ręku wyrośnie mi kaktus, jeżeli ten budynek stanie do końca kadencji"; 
mówiłem, że jest to niemożliwe, niewykonalne, że w końcu powstanie tutaj blaszak i nie będziemy 
mieć na to żadnego wpływu. Ja rozumiem intencje autorów, wokół tej sprawy jest jakiś "niesmak" - 
być może jeśli nawet uchwała Rady zostanie uchylona, to jednak sam temat, będzie "pod lupą" 
społeczną, mediów i samych radnych - dodał. 

Radny Z. ZAPART powiedział, że wstrzyma się od głosu, ponieważ po raz kolejny Rada Miasta 
Zgierza  próbuje  dokonać  czegoś,  co  jest  niezgodne  z  prawem,  czyli  wejść  w  kompetencje 
prezydenta.  Radny  zaproponował,  aby  Rada  podjęła  uchwałę  -  stanowisko  w  tej  sprawie
i skierowała je do Prezydenta Miasta. W procedowanym projekcie zawarte zostały m. in. wysokości 
czynszu dzierżawnego za konkretne tereny,  sposób realizacji  i  waloryzacji  tych stawek - to nie 
powinno być przedmiotem uchwały, tylko umowy zawartej pomiędzy stronami - zauważył. 

Wiceprzewodniczący  RMZ  G.  MACIŃSKI  zapytał  radnego  Z.  Zaparta,  czy  na  posiedzeniach 
Komisji Rewizyjnej RMZ były konsultowane jakiekolwiek zapisy umowy dzierżawy? Nikt nie miał 
czasu ani ochoty,  aby próbować posiłkować się opinią radnych. Nie chodzi  mi o same kwestie 
prawne, tylko o ład i prządek architektoniczny - mówił. Chcę chodzić z podniesioną głową, biorąc 
odpowiedzialność za ten fragment miasta, który jest mi znany od dzieciństwa - zakończył.

Radny Z. ZAPART powiedział, że zgadza się z pewnymi sformułowaniami przedmówcy, ale na tej 
sali rodzi się pewna praktyka, co do podejmowania uchwał niezgodnych z prawem, które zostają 
następnie uchylane przez Wojewodę. Nie możemy wchodzić w kompetencje prezydenta. Poprosił 
Zastępców Prezydenta o przedstawienie informacji na temat toku sprawy i możliwości podpisania 
umowy dzierżawy.

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że zaraz po wyrażeniu przez Radę zgody na podpisanie 
zarządzenia,  sporządzony  został  dokument,  który  następnie  kilkakrotnie  przedstawiany  był 
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inwestorowi. Obecnie, otrzymujemy propozycje umowy, na które Miasto z całą pewnością się nie 
zgodzi. Inwestor próbuje wymusić pewne warunki, które są dla nas nie do przyjęcia. Dopóki nie 
dojdziemy do konsensusu, umowa nie zostanie podpisana. 

Radna  B.  ŚWIĄTCZAK  zauważyła,  że  nieruchomość,  która  powstaje  przy  zbiegu  ulic 
Gałczyńskiego  i  Bazylijskiej  to  olbrzymi  kompleks.  Jest  to  ten  sam  inwestor  -  zauważyła. 
Pamiętajmy o tym, że na Osiedlu jest już kilka dużych marketów. Na tym terenie działają także 
małe  sklepiki,  które  przy  tak  ogromnej  konkurencji  zostaną  zmuszone  do  zakończenia  swojej 
działalności. 

Radny A. MIĘSOK powiedział,  że spółka Signum powstaje na okoliczność pewnych inwestycji. 
Podobnie jest w Głownie, gdzie wyraźny jest opór społeczny w tej sprawie. Zgadzam się z radnym 
G. Macińskim – intencją Rady Miasta nie jest łamanie prawa, ten projekt uchwały to pewnego 
rodzaju  „krzyk  rozpaczy”  w  sytuacji,  kiedy  już  innych  środków  nie  można  przedsięwziąć. 
Prawdopodobnie organ nadzoru uchyli tą uchwałę, ale Rada nie ma innej możliwości, aby wskazać 
organowi wykonawczemu właściwy kierunek działań i dbałość o interesy Miasta. Być może dobrze 
byłoby,  aby  pochylić  się  nad  uchwałą  w  drugiej  części  sesji  -  zauważył  radny.  Radny 
zaproponował, aby w pierwszej kolejności zapoznać się z warunkami, które proponuje w tej chwili 
inwestor i stanowiskiem organu wykonawczego.

Uważam, że należy podjąć tą uchwałę – powiedział radny M. PILARSKI – a następnie skierować 
sprawę do Komisji Rewizyjnej RMZ i sprawdzić "kto z Urzędu Miasta proponował radnym takie 
rozwiązanie,  kto  referował  tą  sprawę,  dlaczego  23  lata,  dlaczego  w  trybie  bezprzetargowym, 
dlaczego przez tyle miesięcy ta umowa nie została zawarta?". Być może ktoś w złej wierze, lub 
przez niewiedzę, otarł się o działanie na szkodę Miasta, bowiem od wielu miesięcy,  Miasto nie 
osiąga  wpływu  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości.  Dlaczego  do  tej  pory  nic  się  nie  dzieje? 
Powinniśmy to zbadać - dodał. 

Radny A. MIĘSOK zauważył, że nie twierdzi, że nie należy podejmować uchwały, ale może warto 
byłoby najpierw zapoznać się z faktami.

Mecenas K. WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA powiedziała, że przyjęcie takich warunków jak 
wskazane są w uchwale, uniemożliwia w zasadzie podpisanie umowy. Nikt nie podpisze umowy
z  karami  w  wysokości  1  000  000  zł,  czy  500  000  zł.  Odnośnie  zapisu:  "dzierżawca  jest 
zobowiązany do zagospodarowania przedmiotu dzierżawy w sposób opisany wyżej do końca 2017 
roku"  - zapytała - w jaki sposób? Nie jest to bowiem treścią proponowanej umowy. Ponadto, pani 
mecenas  zauważyła, że  właściwa  nieruchomość  ma  powstać  na  sąsiedniej  działce.  Działki 
dzierżawione od Miasta mają zostać zagospodarowane na parking. Więc jak można nakładać karę 
za niewybudowanie określonej nieruchomości na działce sąsiedniej?

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  Rada  przyjmuje  z  szacunkiem
i zrozumieniem opinię pani mecenas na temat projektu uchwały. Nie mniej jednak, każdy wypowie 
swoje  zdanie  na  ten  temat  podczas  głosowania.  Jeżeli  nawet  uchwała  okaże  się  niezgodna
z prawem, to Wojewoda po prostu ją uchyli. Rada nie poniesie w związku z tym, żadnych innych 
konsekwencji.

Radny A.  MIĘSOK zauważył,  że  argumentacja  pani  mecenas  jest  nie  na  miejscu.  Warunkiem 
budowy galerii było m.in. pozyskanie terenu pod parking. Trzeba to rozpatrywać łącznie - dodał.
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Radny  Z.  ZAPART  zaapelował  do  autorów  projektu  o  wycofanie  go  z  porządku  obrad
i  przemyślenie  drogi  postępowania.  Stwórzmy  stanowisko  wskazujące  Prezydentowi  Miasta 
warunki umowy - mówił. Radny zaproponował także, aby Przewodniczący RMZ na drugą część 
sesji zaprosił inwestora, w celu umożliwienia mu przekazania informacji o dalszych planach.

Wnioskodawca RMZ G. MACIŃSKI nie przyjął wniosku i tym samym nie wycofał projektu.

Radny M. PILARSKI zgłosił dwa wnioski: pierwszy - o zamknięcie dyskusji; drugi - o zmianę 
porządku obrad poprzez wprowadzenie tematu pn. „Pełna informacja na temat sytuacji związanej
z inwestycją przy Al. Armii Krajowej i działań Urzędu Miasta Zgierza od pierwszego pisma jakie 
pojawiło się ze strony pana T. Kaczmarka, bądź firmy Signum.”

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

W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 3, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/645/14  w  sprawie  określenia  warunków 
wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, 
położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii 
Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii 
Krajowej  8F,  Al.  Armii  Krajowej  8G,  Al.  Armii  Krajowej  8H,  ul.  Długiej  1,  Al.  Armii 
Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  drugi  wniosek  radnego
M. Pilarskiego, dot. zmiany porządku obrad i wprowadzenia pkt pn. „Pełna informacja na temat 
sytuacji  związanej  z  inwestycją  przy  Al.  Armii  Krajowej  i  działań  Urzędu  Miasta  Zgierza  od 
pierwszego pisma jakie pojawiło się ze strony pana T. Kaczmarka, bądź firmy Signum.” 
W głosowaniu: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona. 

Na  podstawie  ustaleń  poczynionych  podczas  posiedzenia  Konwentu,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji do dnia 1 października 2014 r. do godz. 13.00.

II część Protokołu Nr LII/14
z II części LII sesji Rady Miasta Zgierza 

z dnia 1 października 2014 r.

Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznawia obrady po przerwie. Przywitał na 
sesji nowego Sekretarza Miasta Zgierza, panią Magdalenę Michalak.

Radny M. HILIŃSKI powiedział, że podczas posiedzeń wszystkich komisji RMZ, które odbyły sie 
przed wznowieniem obrad sesji, radni przyjęli stanowisko o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały  w  sprawie uchwalenia  zmiany  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza. 

Radny M. SENCEREK w nawiązaniu do wypowiedzi  radnego M. Hilińskiego,  zgłosił  wniosek
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Zgierza  w granicach  administracyjnych 
miasta Zgierza, z ppkt w). 

W głosowaniu: za – 18, przeciw – 0, wstrzym. - 2, zmiana została wprowadzona, projekt uchwały 
został zdjęty. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33.
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Pkt 5 u)
bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych 
w Zgierzu  przy  ul.  Dubois  21a,  23,  25,  27 -  projekt  uchwały  omówił  Z-ca  Prezydenta
B. BĄCZAK.

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

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
"Komisja  proponuje  w  §  1  ust.  1,  po  każdym  punkcie,  przecinki  zastąpić  średnikami  (oraz
w punkcie dziewiątym wstawić średnik)."

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

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

W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 7, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LII/646/14 w sprawie bezprzetargowego zbycia na 
rzecz  dotychczasowych dzierżawców nieruchomości  położonych w Zgierzu  przy ul.  Dubois 
21a, 23, 25, 27.

Pkt 5 v)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych - 
projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 36)

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 - 7, przeciw - 0, wstrzym. - 8, 
Rada Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/647/14  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Pkt 5 w)
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  Skarbnik  Miasta
R.  ZWIERZYŃSKI.  Dodał,  że  załącznikami  poglądowymi  do  projektu  są  dwie  propozycje 
wysokości  stawek:  jedna  złożona  przez  Klub  Radnych  PiS,  druga  -  to  propozycja  Prezydenta 
Miasta. W przypadku wysokości zaproponowanych przez Klub PiS, wartość dopłaty, (którą będzie 
musiało uiścić Miasto) do śmieci segregowanych - 171 864 zł,  niesegregowanych - 286 440 zł.
W przypadku drugiej  propozycji  -  czyli  stawek opłat  przedstawionych  przez  Panią  Prezydent  - 
wysokość  dopłaty  do  śmieci  segregowanych  -  57  288  zł,  niesegregowanych  -  114  576  zł.
Na  Komisji Spraw Obywatelskich RMZ został także postawiony wniosek  (załącznik nr 37), aby 
obniżce  uległa  tylko  stawka  za  odbiór  odpadów  segregowanych,  w  wysokości  20  %.  Stawka
w przypadku odpadów niesegregowanych nie uległaby wówczas zmianie. Wartość dopłaty w tej 
sytuacji wyniosłaby 68 000 zł - dodał.
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Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 38)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 39)

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

Radny M. HILIŃSKI, w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich RMZ, powiedział, że propozycja 
aby obniżce uległa tylko stawka opłaty za segregację śmieci, to również pewnego rodzaju forma 
edukacji  społeczeństwa  z  zakresie  gospodarki  odpadami.  Zmiana  ustawy  miała  na  celu 
doprowadzenie do tego, aby w przyszłości wszyscy prowadzili segregację. Propozycja Komisji to 
zwrot w tym kierunku. Następnie, radny zgłosił wniosek o przyjęcie ww. propozycji Komisji.

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI zwrócił  się  do  przedstawicieli  władzy wykonawczej
z pytaniem, czy wniosek Komisji został uwzględniony.

Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że nie dysponuje informacją, czy Pani Prezydent przyjęła 
wniosek. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał o możliwość powzięcia takiej informacji.

Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że może podjąć próbę telefoniczną połączenia się z Panią 
Prezydent, ale nie ma gwarancji, czy zakończy się ona sukcesem.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z powyższym, ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady.

Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI zabrał głos mówiąc,  że udało mu się połączyć z Panią Prezydent. 
Wniosek Komisji Spraw Obywatelskich RMZ został przyjęty.  W związku z tym, stawki opłaty, 
które  zostają  wpisane  do  projekt  uchwały,  to  11  zł  za  odbiór  odpadów  zbieranych  w  sposób 
nieselektywny, oraz 5 zł - za selektywną zbiórkę. 

Radny M. PILARSKI zauważył, że przyjęta poprawka radykalnie zmienia treść projektu. Komisja 
Budżetu i Finansów RMZ powinna ponownie zaopiniować dokument.

Radny T. KUPIS powiedział, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ również 
opiniowała projekt  przed wprowadzeniem zmiany.  Nie mniej  jednak, radni  wchodzący w skład 
Komisji mogą wypowiedzieć się w trakcie głosowania nad uchwałą.

Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  zauważyła,  że  nie  ma  obowiązku  każdorazowo 
opiniować  projektu.  Zaproponowała,  aby  każdy  indywidualnie  wypowiedział  się  w  formie 
głosowania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał,  czy ktoś zgłasza sprzeciw wobec propozycji 
radnej.  Następnie,  w związku  z  brakiem kolejnych  głosów  w  dyskusji,  Przewodniczący  RMZ
J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LII/648/14  w  sprawie  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.
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Pkt 6
Informacja na temat sytuacji w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział,  że na posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu
i Rekreacji RMZ przedstawił już wszelkie informacje w tym temacie. 

Radny M. PILARSKI odczytał  kilka pism w tej  sprawie i  poprosił  o udzielenie  odpowiedzi  na 
piśmie. W pierwszej kolejności przytoczył treść pisma rodziców do Rady Miasta Zgierza dot. zmian 
kadrowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  działającej  przy Szkole  Podstawowej  Nr 11 
(załącznik  nr  40). Jak  wynika  z  ww.  pisma,  pracę  w świetlicy  straciły  cztery  panie,  aktywnie 
działające z obronie obecnej pani dyrektor, w związku z perypetiami do których doszło podczas 
rozstrzygania konkursu na to stanowisko, zorganizowanego przez organ prowadzący szkołę. Jakie 
były kryteria doboru tych,  a nie innych osób prowadzących świetlicę? - pytał  radny.  Jakie były 
kryteria merytoryczne, którymi kierowała się Pani Prezydent? Jak Pani Prezydent uzasadni swoją 
decyzję w stosunku do rodziców (pod pismem podpisanych jest kilkudziesięciu opiekunów dzieci)? 
Czy ta sytuacja ma związek z tym, że panie nauczycielki protestowały? Odnoszę wrażenie, że to 
jest  pewnego  rodzaju  zemsta,  dokonana,  nie  przez  Wydział  Oświaty,  tylko  przez  Wydział 
Zdrowia...  kompletnie  tego  nie  rozumiem  -  dodał  radny.  M.  PILARSKI  powiedział  także,
że podobno powstała nowa świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 4. Czy prawdą 
jest, że w ww. świetlicy nie zatrudniono pracowników tej  placówki,  tylko godziny oddano pani 
Elżbiecie Dąbrowskiej z SP Nr 11 i pani dyrektor z SP Nr 4? Czy prawdą jest także, że ogłoszenie
o naborze do ww. świetlicy nie zostało wywieszone w Szkole Podstawowej Nr 4, gdzie ona się 
mieści, tylko w Szkole Podstawowej Nr 11. Jeżeli tak, to dlaczego tak postąpiono? Czy to było 
przedmiotem jakiejś kontroli ze strony Pani Prezydent? Następnie radny odczytał kolejne pismo ze 
Szkoły Podstawowej Nr 11 skierowane do Pani Prezydent, dot. możliwości zatrudnienia kucharza: 
"Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu wraz z Radą Rodziców przy tejże szkole, zwraca 
się  z  prośbą  o wyrażenie  zgody na zatrudnienie  kucharza  lub  pomocy kuchennej,  w wymiarze 
jednego etatu. Prośbę motywujemy wzrostem liczby wydawanych obiadów. W tej chwili jest ich 
220, oraz zwiększeniem liczby dzieci 6-letnich, które je jedzą. W kuchni pracują tylko dwie panie, 
które nie są w stanie,  w czasie zmian obiadowych, wydać na czas potrzebnej liczby porcji,  nie 
mówiąc  już  o ich  przygotowaniu.  Dzieciom młodszym należy  nalać  wcześniej  zupę,  ponieważ 
samodzielne  przemieszczanie  się  z  gorącym posiłkiem grozi  poparzeniem.  Mając  na  względzie 
dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.". Radny 
powiedział,  że pismo jest  z dnia 11 września - czy ta sprawa została już załatwiona? Jeśli  tak,
to w jaki sposób - zapytał. Jeżeli nie, to dlaczego? Czy ma to znowu związek z tym konfliktem, 
który wywołała pani w Szkole Podstawowej Nr 11? To pismo też jest podpisane przez kilkadziesiąt 
osób - zauważył. To, co dzieje się w zgierskich szkołach, zaczyna przypominać jakiś wielki skandal 
-  dodał.  W związku  z  tym,  mam  pytanie  -  czy  w  takiej  sytuacji,  jeżeli  pani  wydaje  bzdurne 
informatory,  czysto wyborcze,  za miejskie pieniądze - czy pracownicy administracyjni i  obsługi 
otrzymali  już obiecaną na wrzesień podwyżkę, z wyrównaniem od czerwca? Jeżeli nie, to mam 
pytanie do nieobecnej Pani Prezydent, dlaczego tak się nie stało? Dlaczego tylko niektóre placówki 
otrzymały zwiększenie etatów dla świetlic szkolnych, skoro we wszystkich zwiększono liczbę klas 
pierwszych.  Jakimi  kryteriami  kierowała  się  Pani  Prezydent  zwiększając etaty  w jednej  szkole,
a drugiej już nie? Dlaczego w SP Nr 11, drugiej co do wielkości, pod kątem liczby uczniów, takiego 
zwiększenia nie wprowadzono? Czy to ma znowu związek z tym, że nauczyciele odważyli się Pani 
przeciwstawić?  -  pytał.  Następnie  radny mówił  o  piśmie,  które  wpłynęło  do wiadomości  Rady 
Miasta Zgierza - anonimie szkalującym nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 11 (załącznik nr 41). 
W odpowiedzi na ww. pismo, nauczyciele przedstawili swoje stanowisko twierdząc, że "nieprawdą 
jest, że sytuacja w placówce jest tragiczna. Szkoła funkcjonuje normalnie. Odbywają się wszystkie 
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem. Rodzice 

23



mogą kontaktować się z nauczycielami i dyrekcją. Pani dyrektor Renata Bartosiak nigdy w swojej 
pracy  nie  stosowała  i  nie  stosuje  mobbingu.  Nikogo  nie  nakłaniała  do  kłamstw  i  oszustw. 
Informacje w anonimowym piśmie,  jakoby pani Renata Bartosiak zmusiła prawie całą Radę do 
oszustwa i kłamstwa oraz do poświadczenia nieprawy, czyli do potwierdzenia, że na Radzie, przed 
konkursem,  wybrany  był  pan  Łukasz  Kaczmarek  na  naszego  przedstawiciela  do  konkursu,  są 
krzywdzącym  oskarżeniem.  Stosowna  informacja  na  temat  wyboru  pana  Łukasza  Kaczmarka 
znajduje się w księdze protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej - protokół z dnia 17.06.2014 
(...) Nieprawdą jest także, że (...) nie wolno odzywać się do dwóch osób, które tego oświadczenia 
nie  podpisały.  Kłamliwe  jest  również  stwierdzenie,  że  nauczyciele  muszą  wychodzić  z  pokoju 
nauczycielskiego,  jak one wchodzą. Pani Renata Bartosiak nikomu nie powiedziała,  że wszyscy 
stracimy pracę, jak to się wyda, i że mamy siedzieć cicho (...) Fałszywe jest oskarżenie pani Renaty 
Bartosiak o to, że rozpętała piekło na całe miasto i że jest jeszcze gorzej niż było przedtem (...) Nie 
identyfikujemy się z podpisem "nauczyciele szkoły". Chcemy także podkreślić, że taki anonimowy 
donos jest dla nas krzywdzący.  Jesteśmy świadomi,  że do donosu, jako najobrzydliwszej formy 
wypowiedzi, nie powinniśmy się w ogóle odnosić. Jednak skala pomówień i kłamstwa jest tak duża, 
że nie mogliśmy się nie wypowiedzieć". Radny dodał, że pismo zostało podpisane przez wszystkich 
nauczycieli, wszystkich - podkreślił - również przez obie strony konfliktu. Co Pani zrobiła w celu 
wyjaśnienia  tego,  kto  oczernił  nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr  11?  To  pismo  poszło  do 
wszystkich urzędów i mediów. Pani, jako osoba opiekująca się zgierską oświatą, powinna wyjaśnić, 
kto szkaluje nauczycieli - mówił - w celu obrony ich dobrego mienia. To, co się dzieje w zgierskiej 
oświacie (Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 11) jest skandaliczne. Dlaczego to wszystko 
dzieje się w okresie ostatnich dwóch miesięcy, na koniec kadencji? Czyżby już nie obowiązywały 
żadne prawa? 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że odpowiedź, jak wskazał Z-ca Prezydenta 
B. Bączak, zostanie udzielona na piśmie. 

Radny M. PILARSKI zaznaczył, że pytania kieruje do Pani Prezydent - nie do jej zastępcy, ani do 
pani Sekretarz. 

Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała,  że pisma są na tyle  niepokojące, że tą sprawą należy się 
koniecznie zająć. Oświata powinna kształcić postawy młodych ludzi i w pewnym sensie wspierać 
rodziców w ich wychowaniu. To jest natomiast sytuacja kuriozalna. Do Gimnazjum Nr 2 weszła już 
prokuratura,  w  związku  m.  in.  z  łamaniem  praw  pracowniczych  -  mówiła.  Kolejna  sytuacja
w Szkole Podstawowej Nr 11 - jak tam można normalnie pracować? Pani Prezydent doprowadziła 
do takiej sytuacji, w której szkoły nie są w stanie normalnie funkcjonować - w Gimnazjum Nr 2 
nauczyciele byli  zastraszani, nie mogli  wykonywać swoich obowiązków i z płaczem wychodzili
z gabinetu; teraz w Szkole Podstawowej Nr 11 - konsekwencją tego, że nauczyciele odważyli się 
przyjść na sesję i przedstawić sytuację, która panuje w szkole po nierozstrzygniętym - na tamten 
czas - konkursie na dyrektora placówki, jest to, że zostali pozbawieni dodatkowego zatrudnienia
w  świetlicy,  pani  dyrektor  została  ukarana  tym,  że  odebrano  jej  wszystkie  dodatki,
a kontrkandydatka obecnej pani prezydent dostaje pracę w świetlicy w innej szkole. To jest na tyle 
zawiłe, że należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

Abstrahując od konfliktu pomiędzy jedną panią a drugą, to przez to wszystko zaczynają obrywać 
dzieci. Moje dziecko też podjęło we wrześniu naukę w tej placówce. To jest jakaś paranoja - mówił 
radny M. PILARSKI. Zaproponował zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
i Komisji Oświaty, być może w Szkole Podstawowej Nr 11, by wyjaśnić tą sytuację i wesprzeć 
nauczycieli i rodziców. 
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Dzieci  się  orientują  co  się  dzieje,  radny  Pilarski  ma  racje.  Uczniowie  nie  mogą  ponosić 
konsekwencji  działań  dorosłych  -  dodała  radna  B.  ŚWIĄTCZAK.  Proponuje,  żeby  do  tematu 
wspólnego posiedzenia komisji, dodać także kwestię Gimnazjum Nr 2 - te sprawy się ze sobą łączą 
- dodała. 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Stare  Miasto  H.  URBANOWSKI  powiedział,  że  podobna 
sytuacja miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 4. Były olbrzymie protesty, bo Pani Prezydent 
miała  swoją  kandydatkę  na  dyrektora  -  nielubianą  przez  nikogo.  Dziś,  Rada  Osiedla  nie 
współpracuje ze szkołą, bo się nie da - na tym cierpią dzieci - mówił. Szkoda, że wtedy nikt nie 
zareagował, ani Komisja Oświaty, ani radni - dodał.

Wszczęliśmy postępowania w sprawie Gimnazjum Nr 2. Właśnie ze względu na dzieci, prosiłbym, 
aby nie włączać nauczycieli i uczniów w działania komisji - zwrócił się do radnych Z-ca Prezydenta 
B. BĄCZAK. 

Radny  T.  KUPIS  zaproponował,  aby  sprawę,  w  celu  jej  wyjaśnienia,  skierować  do  Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.

Mieszkaniec M. KOLENDA zabrał głos mówiąc, że bardzo dokładnie zapoznał się z dokumentacją 
dot.  przeprowadzonego  konkursu  na  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  11.  Rozumiem 
zaniepokojenie - jest to bardzo słuszne. Uczciwość nie pozwala mi na to, abym nie zabrał głosu. 
Chciałem powiedzieć, że sprawa konkursu na dyrektora SP Nr 11 została przeprowadzona zgodnie 
z prawem - powiedział. Być może nie "w duchu prawa", być może osoby biorące w tym udział, nie 
zachowały się etycznie. Zaproponował, aby z całym kompletem dokumentów zapoznali się także 
radni.  Obie  uczestniczki  konkursu  popełniły  pewne  błędy,  składały  pewne  pisma.  Decyzja
o wyborze przedstawiciela z Rady Pedagogicznej zapadła post factum - na posiedzeniu Rady po 
terminie  podanym na  wskazanie,  czyli  26  sierpnia  br.,  czyli  już  po  konkursie.  Ponadto,  organ 
prowadzący powołuje do komisji konkursowej swoich trzech przedstawicieli i dobrym zwyczajem 
jest, aby jednym z nich, był przedstawiciel Rady Miasta, najlepiej również Komisji Oświaty. Przed 
drugim konkursem tak się nie stało. Nie jest to niezgodne z prawem, ale czy w duchu prawa - 
państwo  powinni  ocenić  to  sami  -  mówił.  Osobą,  która  zastąpiła  radnego  był  pan  Skarbnik
R.  Zwierzyński.,  który  być  może  mógłby  rozwiać  wątpliwości  radnych.  Pan  M.  KOLENDA 
zapytał, czy prawdą jest, że pani dyrektor R. Bartosiak została pozbawiona dodatku funkcyjnego
i motywacyjnego?

Z sali padła odpowiedź, że tak.

Mieszkaniec M. KOLENDA zaznaczył, że jego zdaniem, aby uzdrowić sytuację w szkole, należało 
unieważnić drugi konkurs, powierzyć obowiązki dyrektora pani R. Bartosiak na kolejny rok i po 
tym czasie ogłosić ponowny konkurs. Podejrzewam, że sytuacja w szkole nie poprawi się jeszcze 
długo - dodał. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż podczas pierwszej części sesji, Rada 
podjęła uchwałę w sprawie przekazania wg właściwości wezwania pani R. Bartosiak do usunięcia 
naruszenia prawa - dot. zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w omawianym temacie.
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Pkt 7
Pełna informacja na temat sytuacji związanej z inwestycją przy Al. Armii Krajowej i działań 
Urzędu Miasta Zgierza od pierwszego pisma jakie pojawiło się ze strony pana T. Kaczmarka, 

bądź firmy Signum

Z-ca Prezydenta  B.  BĄCZAK powiedział,  że  po wprowadzeniu  do porządku obrad  tematu  pn. 
"Pełna  informacja  na temat  sytuacji  związanej  z  inwestycją  przy Al.  Armii  Krajowej  i  działań 
Urzędu Miasta Zgierza od pierwszego pisma jakie pojawiło się ze strony pana T. Kaczmarka, bądź 
firmy Signum.", stosowny Wydział UMZ rozpoczął przygotowywanie informacji. Dokument jest
w trakcie sporządzania i sprawdzania m. in. przez radców prawnych. Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK 
dodał, że pismo zostanie skierowane do radnych w możliwie jak najszybszym terminie, najpóźniej 
do poniedziałku - tj. do 6 października br.

Pkt 8
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radny A. MIĘSOK poprosił Przewodniczącego RMZ o wyjaśnienie, dlaczego na sesji nie ma Pani 
Prezydent Iwony Wieczorek.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że nie ma takiej wiedzy.

Radny A. MIĘSOK zapytał,  czy takiej informacji może udzielić Zastępca Prezydenta, bądź Pani 
Sekretarz?

Padła odpowiedź, że nie.

Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, czy Pani Prezydent jest w Urzędzie?

Radny M. PILARSKI zaproponował ogłoszenie przerwy, aby w tym czasie, Zastępca Prezydenta 
lub Pani Sekretarz sprawdzili, czy Pani Prezydent jest na terenie Urzędu Miasta.

Radny  A.  MIĘSOK  zauważył,  że  ogłaszanie  kolejnej  przerwy  jest  nieuzasadnione  -  nie 
przeciągajmy tego w nieskończoność - dodał. Powiedział także, że zapoznał się z porządkiem obrad 
posiedzenia  Związku Miast  Polskich z dnia 25 września br.  i  jednymi  z punktów były:  występ 
kabaretu i  bankiet  -  takie  właśnie  sprawy -  podkreślił  -  Pani Prezydent  przedkłada  nad sprawy 
miasta. Następnie radny zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMZ z zapytaniem: 
"czy Komisja badała skrupulatnie stan prawny wszystkich radnych, czy dopatrzyła się w swoich 
pracach  przypadków  nieprawidłowości,  łamania  prawa  przez  innych  radnych?"  A.  MIĘSOK 
poprosił  o  odpowiedź  pisemną  w  tej  sprawie.  Następnie,  zapytał  przedstawicieli  władzy 
wykonawczej, kto w tej chwili nadzoruje infrastrukturę miejską? W jakim jest pionie? 

Zakres  moich  obowiązków  nie  został  zmieniony;  w  dniu  dzisiejszym  nie  mam  również 
upoważnienia do zastępowania Pani Prezydent - wyjaśnił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Radny  A.  MIĘSOK  powiedział,  że  jego  pytanie  podyktowane  było  tym,  że  Regulamin 
organizacyjny  UMZ  był  już  wielokrotnie  zmieniany,  a  z  informacji  przedłożonej  przez  Panią 
Prezydent  wynikało,  że  to  jeszcze  nie  jest  koniec  zmian. Radny  zapytał  także,  czy  do  końca 
kadencji  są  plany  poprawienia  stanu  nawierzchni  na  targowisku  miejskim?  Handlujący
i mieszkańcy zgłaszają liczne uwagi co do tego,  w jakich warunkach prowadzony jest handel - 
dodał.  W dalszej kolejności radny złożył interpelacje w sprawach: systemu gospodarki odpadami 
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(załącznik  nr  42);  przeznaczenia  środków  uzyskanych  z  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na 
sprzedaż napojów alkoholowych tzw. "kapslowego"  (załącznik  nr 43);  przeznaczenia  dochodów 
uzyskanych z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego, które w świetle zapisów ustawy 
winny być spożytkowane na poprawę bezpieczeństwa i popularyzację przepisów ruchu drogowego 
(załącznik nr 44); postępowania związanego z wypadkiem, któremu uległo bawiące się w Parku 
Miejskim dziecko oraz kontroli urządzeń na placach zabaw (załącznik nr 45); wyjaśnienia przyczyn 
nie uwzględnienia podbudowy drogi - dot. remontu ul. Witkacego (załącznik nr 46); przedstawienia 
listy umów zleceń z pracownikami UMZ (załącznik nr 47); przedstawieni listy szkoleń, na które 
zostali wysłani pracownicy UMZ od początku kadencji (załącznik nr 48).

Radny M. SENCEREK powtórzył interpelacje składane już w trakcie kadencji - dot. rozbudowy 
Szkoły  Podstawowej  nr  10  -  jak  wynika  z  informacji  przekazanej  dyrektorowi  przez  Panią 
Prezydent, pojawiły się możliwości i znalazły się środki na realizacje tej inwestycji  (załącznik nr 
49);  posadowienia  wiaty  na  przystanku  linii  tramwajowej  nr  45  przy  ul.  Musierowicza; 
termomodernizacji  budynku  Gimnazjum  Nr  1  i  Samorządowego  Liceum  im.  R.  Traugutta; 
modernizacji  nawierzchni  ulic:  Czereśniowej,  Podgórnej,  Relaksowej,  Dojazdowej,  Krętej, 
Jabłoniowej, Kwiatowej; odnowienia parkanu i bramy cmentarza przy ul. P. Skargi; dokończenia 
kanalizacji sanitarnej w ul. Ozorkowskiej; kosztów wydawania biuletynu promocyjnego (załącznik  
nr 50).

Radny Z. LINKOWSKI złożył interpelację w sprawie braku działań ze strony Prezydenta Miasta 
związanych z projektem "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 z perspektywą do 2025 r." (załącznik nr 51).

Radna B.  ŚWIĄTCZAK złożyła  ustną  interpelację  o  treści:  "Proszę  o  informację,  jakie  środki 
finansowe  zostały  poniesione  przez  Urząd  Miasta  Zgierza  na  zorganizowanie  pikników 
osiedlowych w roku 2014 z wyszczególnieniem wszystkich atrakcji i kwot poniesionych na każdy 
dzień. Proszę o wyszczególnienie, co  i ile kosztowało, z podziałem na miesiące." 

Radna J. ZIELIŃSKA zapytała, ile dni urlopu zostało jeszcze pani Prezydent i czy wybierze je do 
końca kadencji? Radna wystąpiła także w imieniu przyjaciół,  sympatyków i twórców zgierskiej 
kultury, przedstawiając postulaty "Pochodu Kultury" z dnia 23 września 2014 r. (załącznik nr 52). 
Radna powiedziała, że podpisuje się pod ww. treścią. Poprosiła także o ustosunkowanie się Pani 
Prezydent do przedstawionych postulatów.

Radny S.  SKUPIŃSKI zapytał  o  termin  przywrócenia  miejsc  postojowych  dla  taksówkarzy  na 
zrewitalizowanym Placu Kilińskiego. Wszyscy przyzwyczajeni byliśmy do tego, gdzie znajduje się 
postój, ponadto Pani Prezydent obiecała taksówkarzom, że wrócą na swoje miejsce po zakończeniu 
robót budowlanych w kwartale - dodał radny. Następnie zapytał, kiedy, zdaniem Pani Prezydent, 
sadzi się kwiaty na rabatkach? "To, co wyczynia Pani w naszym mieście, to jest skandal" - mówił - 
"Pani wyrzuca pieniądze podatników w błoto". Radny odniósł się również do remontu ul. Nowiny - 
nawierzchnia pokryta jest płytami jumbowymi. Płyty po stronie zachodniej są nieokrawężnikowane 
i  woda  zalewa  pobliskie  posesje  –  zauważył.  S.  SKUPIŃSKI  zapytał  również,  czy  kolektor 
budowany wzdłuż ul. Ozorkowskiej jest objęty prawem budowlanym? Położone w tej chwili rury, 
nie  będą  spełniały  swojego  przeznaczenia,  czyli  nie  odbiorą  wody  z  zachodniej  części 
Proboszczewic  -  mówił.  Odnośnie  inwestycji  budowy ulicy  Ozorkowskiej,  radny zauważył,  że
w dalszym ciągu roboty nie są oznakowane za pomocą tablicy informacyjnej.  
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Radny Z. SOBCZAK zaproponował przygotowanie i zatwierdzenie na październikowej sesji RMZ 
wieloletniego  programu  termomodernizacji  szkół  oraz  wieloletniego  programu  przygotowania 
terenów inwestycyjnych w Zgierzu (których jest ok. 30% terenu całego miasta, które obecnie są 
terenami rolniczymi). Radny dodał, że termomodernizacja jest jedyną inwestycją, ktora zwraca się 
w kosztach. Gmina może uzyskać dotację zewnętrzną, a po kilku latach, pozostałe koszty zwrócą 
się dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu.  Warto jest  opracować taki program, aby zobowiązać 
Prezydenta i Radę Miasta do myślenia perspektywicznego - bez oszczędności i rozwoju terenów 
inwestycyjnych, miasto nie będzie się rozwijać - kontynuował radny. Przygotuję taki projekt na 
przyszłą Radę i myślę,  że koledzy radni podejdą do tego tematu ze zrozumieniem i poczuciem 
obowiązku, dla perspektywy miasta - zakończył.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Piaskowice-Aniołów  w  Zgierzu  M.  WOLSKI  w  imieniu 
mieszkańców  złożył  protest  przeciwko  funkcjonowaniu  sortowni  odpadów  znajdującej  się  na 
terenie  MPGK przy ul.  Wiosny Ludów. Składowanie  odpadów na odkrytym  terenie  w pobliżu 
zabudowy  mieszkaniowej  powoduje  możliwość  wystąpienia  skażenia  epidemiologicznego 
(załącznik  nr  53).   Pan M.  WOLSKI złożył  także  wniosek  o  usunięcie  starych,  stwarzających 
zagrożenie  latarni  przy  ul.  A.  Struga.  Poprosił  również  o  naprawę  chodników  przy
ul. Moniuszki. Dodał, że jeżeli nie jest to w tej chwili możliwe, to mieszkańcy zobowiązali się do 
samodzielnej  poprawy  nawierzchni  chodników,  jeżeli  tylko  dostarczone  zostaną  stare  płyty 
odzyskane  z  przeprowadzonych  już  innych  prac  remontowych.  Zwrócił  się  również
z wnioskiem o usunięcie drzewa na ul. Sieradzkiej, znajdującego się przy przejściu dla pieszych. 
Drzewo  zasłania  widoczność  kierowcom  jadącym  ul.  Sieradzką  w  stronę  McDoland's.  Dzieci 
stojace przed pasami dla pieszych są niewidoczne - w pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 4 
-  dodał.  W zamian za usunięcie  tego drzewa,  mieszkańcy zobowiązali  się  do posadzenia  kilku 
nowych drzew, tylko w innej lokalizacji.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA zwróciła się z prośbą
o częstsze patrole Straży Miejskiej, zwłaszcza w okolicach ulicy Osiedlowej; usunięcie uschniętych 
brzóz na ul. Sosnowej; uruchomienia przystanku PKP w okolicach ul. Chełmskiej (załącznik nr 54).

Radna E. KRZEWINA powiedziała,  że dwie sesje temu prosiła o uprzątnięcie skoszonych traw
i "badyli" znajdujących się przy torowisku - niestety, do tej pory nic się w tym kierunku nie dzieje. 
Odnosząc się do wypowiedzi radnego S. Skupińskiego zauważyła, że ulica Nowiny to tzw. droga 
techniczna, która została zaakceptowana przez 100 % mieszkańców. Ich zalewało, zalewa i zalewać 
będzie, bo takie jest ukształtowanie terenu. Dopóki nie zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, 
nie mamy sie czego innego spodziewać. Dziwię się radnemu S. Skupińskiemu, że dopiero teraz 
zabiera głos w tej sprawie - dodała. 

Pkt 9
Zapytania mieszkańców

Mieszkaniec S. JANISZEWSKI skierował zapytania do Pani Prezydent. Powiedział, że w gazecie 
promocyjnej "Twoje Miasto" z 12/14 września br., wydanej przez Urząd Miasta Zgierza, na stronie 
3, ukazał się artykuł pn." O dwóch takich, co z nienawiści do kobiety zrobią wszystko". Następnie 
zapytał,  czy artykuł ten mieści się w formule wydawniczej związanej z promocją miasta? Moim 
zdaniem nie -  mówił  - jest  on osobistym,  obrzydliwym i nieprawdziwym atakiem personalnym 
autora  na  określone  osoby  -  mieszkańców  Zgierza,  w  tym,  autora  zapytania.  Jego  celem  jest 
zniesławienie mnie i osoby mi najbliższej, z powodu krytyki (z mojej strony) działania Prezydenta 
Miasta Zgierza. Drugie pytanie - kontynuował - czy Pani jest autorem wyżej wymienionego dzieła 
literackiego - proszę o odpowiedź dziś, publicznie. Przygotowane są bowiem akta oskarżenia w tej 
sprawie przeciwko autorowi, a także powództwo o naruszenie dóbr osobistych i odszkodowanie. 
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Odnotowuję, że ten tekst, opublikowany w gazecie jw. nie został podpisany, co jest skandalem -
w związku z tym, że jest to oficjalna publikacja promocyjna miasta Zgierza. Pismo w tej sprawie 
złożyłem  dzisiaj  "na  dziennik",  nie  wiedząc  o  tym,  że  Pani  Prezydent  będzie  nieobecna. 
Skierowałem je także do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta  (załącznik nr 55), abyście 
Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że nie można tak postępować w cywilizowanym świecie,
w demokracji  samorządowej  -  walczyłem o to  25 lat  temu,  będąc w Komitecie  Obywatelskim 
Miasta Zgierza jako wiceprzewodniczący - żeby doczekać się w publikacji  promocyjnej  miasta, 
obrzydliwych,  zniesławiających  sformułowań,  bajki  napisanej  w sposób chyba...  w określonym 
stanie psychofizycznym. Trzeba być odpowiedzialnym za to, co się robi - zauważył. Nie wiem kto 
jest autorem tego artykułu, w związku z tym, pytam. Oczywistym jest, że podejmę stosowne kroki
w imieniu swoim i osoby sobie najbliższej. Tego nie można przepuścić. To nie jest kraj, w którym 
można  tak  postępować.  Żyjemy w cywilizowanym kraju  i  mieście,  w którym władza  powinna 
szanować  obywateli.  Pan  S.  JANISZEWSKI  powiedział  następnie,  że  dziś  uczestniczył
w "pogrzebie  i  weselu".  Pogrzeb,  był  "pogrzebem samorządności",  bowiem po czterech  latach, 
podobnie  jak poprzednia  kadencja,  nie  uchwaliliście  państwo Programu Ochrony Środowiska - 
zwrócił się do Rady. To miasto "umiera", poprzez zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale także
z  uwagi na brak marki tego miasta. Zgierz jest kojarzony jako miejsce, w którym można zrobić 
wszystko.  Sytuacja  jest  dramatyczna  -  moim  zdaniem  -  mówił.  Ani  poprzednia,  ani  bieżąca 
kadencja Rady, nie uchwaliła programu, ani studium uwarunkowań, ani planów zagospodarowania 
przestrzennego. Ja nie mam możliwości, jako osoba z zewnątrz, składać postulatów. Mam prośbę - 
aby propozycja, którą złożyłem na Komisji Inicjatyw Gospodarczych RMZ została zrealizowana. 
Prosiłem o przedstawienie  pełnego zestawienia,  za  okres 2006 -  2010 i  2010 -  2014, na temat 
wszelkich  inwestycji  znacząco  oddziałujących  na  środowisko,  dla  których  potrzebne  było 
sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko. Stąd też moje kolejne zapytanie - czy niektóre 
z  inwestycji,  mimo,  że  były  znacząco  oddziałujące  na  środowisko,  zostały  zwolnione
z konieczności przedstawienia ww. Raportu? Mam prośbę, aby jeden z radnych poparł mój wniosek 
i  zwrócił  się  do  Pani  Prezydent  o  przedstawienie  takiej  informacji  na  następnej  sesji.
Pan  S.  JANISZEWSKI  zadał  kolejne  pytanie.  Powiedział,  że  kilka  miesięcy  temu  dokonano 
gruntownych  zmian  w spółkach  miejskich,  m.  in.  w składach  w  zarządów  i  rad  nadzorczych. 
Pytanie  moje  brzmiało  -  dlaczego  wprowadzono  takie  zmiany?  Nie  otrzymałem  odpowiedzi. 
Ponownie  więc  zadaję  to  pytanie  -  mówił  -  licząc,  że  być  może  Pani  Prezydent  zechce  mi 
odpowiedzieć. Prawdopodobnie nie będzie mnie na ostatniej sesji - kontynuował. Mogę tylko jedną 
rzecz powiedzieć, kolejna kadencja, w sumie razem - osiem lat - zostało zmarnowanych.  Mam 
prawo do własnej opinii jako mieszkaniec. Życzmy sobie, aby następna Rada składała się z ludzi 
niezależnych i mądrych, którym będzie zależało na tym, aby to miasto się rozwijało. Ten statek już 
chyba  utonął  -  nie  wiem,  kto będzie  podnosił  go na powierzchnię  wody.  Wybierzmy mądrego 
prezydenta - zakończył.

Radny M. PILARSKI zapytał, czy to prawda, że Pani Prezydent odrzuciła kandydatów zgłoszonych 
przez dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 11 jako członków do Obwodowej Komisji Wyborczej, a na 
to  miejsce  powołała  panią  Dąbrowską?  Jeżeli  to  prawda,  to  czy  i  jakie  funkcje  zamierza  pani 
powierzyć jeszcze w tym mieście pani Dąbrowskiej? - zwrócił się radny do Pani Prezydent.

Mieszkanka Z.  NIECHCIAŁ poprosiła,  aby Pani  Prezydent  wystąpiła  do Powiatu z  wnioskiem
o zamknięcie  rowu odwadniającego  na  ul.  Wiosny Ludów,  aby ta  droga  stała  się  możliwa  do 
użytkowania przez mieszkańców, oraz o występowanie do mieszkańców z prośbą o dobrowolne 
przekazywanie  części  swoich  nieruchomości  na  rzecz  poszerzenia  ww.  ulicy.  Mam  skargi  od 
mieszkańców - mówiła - że most na rzece Bzurze nie został wykonany porządnie. Zwróciła się
z prośbą o wykonanie i zabezpieczenie mostu w ramach gwarancji. Wjazd na most powinien być 
dozwolony tylko dla samochodów osobowych - dodała.
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A. DIDOWICZ, reprezentująca Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet oraz "Twój ruch" odczytała 
następujące pytania:

1. "Jakie działania zamierza podjąć Urząd Miasta w celu wskazania mieszkańcom miejsc do 
głosowania? Zbliżają się wybory samorządowe, a ostatnim razem zgłaszano mi, że różnego 
rodzaju problemy były, jeżeli chodzi o udawanie się do punków wyborczych;

2. Ile dzieci nie dostało się do jedynego żłobka, który znajduje się w Zgierzu i czy są jakieś 
plany, a jeżeli tak, to na jakim etapie, stworzenia żłobka drugiego?

3. Czy jest już przygotowany jakiś plan restrukturyzacji placówek oświatowych?
4. Pan  Skarbnik  na  komisjach  zaznaczył,  że  do  końca  roku  wydatki  mogą  przewyższyć 

dochody.  Chciałabym  zapytać  w  takim  razie,  w  jakich  działaniach  będą  poczynione 
oszczędności, ponieważ obligacji już nie można będzie wyemitować?

5. Kolejne  pytanie  będzie  dotyczyło  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej
i  wystąpienia  kupców,  którzy  zjawili  się  na  Komisji.  Chciałabym  zapytać,  ile  rocznie 
przychodów przynoszą pobierane na placu targowym opłaty oraz jaka część tej sumy jest 
przeznaczana na utrzymanie i inwestycje tego terenu?

6. Czy planowane jest także oddanie do użytku nowych mieszkań socjalnych w przyszłym 
roku?

7. Ile  dni  w  ciągu  sezonu  letniego  było  zamknięte  kąpielisko  Malinka  z  powodów 
epidemiologicznych? Sezon już się skończył, więc będzie bardzo łatwo to podliczyć. Myślę, 
że warto będzie na przyszłość, ponieważ nowy sezon niebawem.

8. Ile jest lamp ulicznych, którymi zarządza miasto oraz jakie są wydatki roczne na oświetlenie 
Zgierza? Też by mnie dość interesowała ta kwestia.

9. I  jeszcze  jedno  pytanie,  które  mnie  szczególnie  nurtuje,  dotyczące  Klubu  Sportowego 
Włókniarz,  który  powinien  być,  uważam,  wizytówką  naszego  miasta.  Dlaczego  Miasto 
utrudnia Klubowi Sportowemu Włókniarz wybudowanie hali sportowej? Jest to niezwykle 
przykre, ponieważ inne samorządy, nie będę tutaj mówiła jakie, dużo bardziej dbają o nasz 
Klub Sportowy Włókniarz, niż nasze miasto Zgierz. Pozostaje pytanie, czy podżyrowanie 
półtora miliona złotych na pięć lat, to jest aż taka astronomiczna kwota dla budżetu?

10. I jeszcze jedna kwestia, która mnie także bardzo dotyczy, ze względu na to, że mieszkam
w tej okolicy i moi rodzice jeżdżą bardzo często tramwajem. A mianowicie, rozpoczął się 
nowy rok szkolny, a waz z nim zwiększa się ilość osób jeżdżących tramwajem i zwiększa 
się  także  ilość  awarii  i  problemów  technicznych,  które  związane  są  z  kursowaniem 
tramwajów.  Chciałam  zapytać,  czy  są,  i  jeżeli  są,  to  na  jakim  etapie,  podejmowane 
konkretne interwencje w tej sprawie?

11. I jeszcze moje pytanie, prośba bezpośrednia do Pani Prezydent, a w związku z tym, że Pani 
Prezydent  nie  ma,  to  chyba  do  Pana  Wiceprezydenta.  Otóż,  prosiłabym,  aby  Pan 
Wiceprezydent przekazał  Pani Prezydent moją prośbę o rozmiar swojego buta, ponieważ 
chciałabym Pani Prezydent zakupić kalosze, aby mogła się przejść na miejscowe targowisko 
i zobaczyć w jakich warunkach nasi kupcy  pracują, w obecnych warunkach pogodowych."

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał, do kogo skierowane są te pytanie?

Pani A. DIDOWICZ powiedziała, że do Rady Miasta.

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI zauważył,  że pytania  powinny mieć innego adresata. 
Wypowiedziane są na forum Rady Miasta, lecz obszar odpowiedzialności należy do kogo innego.

Pani A. DIDOWICZ powiedziała, że w takim razie, prosi o odpowiedź właściwego adresata.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zapytał "czy jest pani mieszkanką Zgierza"?
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Pani  A.  DIDOWICZ  powiedziała,  że  obecnie  nie,  ale  była  mieszkanką  Zgierza  przez  10  lat
i to wystarczyło.

Mieszkaniec M. KOLENDA powiedział, że jak zwykle żałuje, że nie ma na sali Pani Prezydent, 
bowiem do Niej kieruje większość pytań i niestety, nie może uzyskać odpowiedzi. Na sesji majowej 
zadałem  szereg  pytań  dot.  Zakładu  Utylizacji  Odpadów  Komunalnych.  Zadawałem  je  Pani 
Prezydent i o odpowiedź również Ją prosiłem. Pytania skierowane były do osoby, która sprawuje 
nadzór właścicielki  nad spółką i  jednocześnie  zasiada w radzie nadzorczej,  a więc wiedza Pani 
Prezydent powinna być w tym zakresie ogromna. Od maja nie udało mi się uzyskać odpowiedzi. 
Ale  ciesze  się  bardzo,  że  jest  tutaj  osoba,  która  zastępuje  Panią  Prezydent,  której  wiedza
i kompetencja jest szeroko znana. W związku z tym, mam nadzieję, że osoba zastępująca Panią 
Prezydent,  odpowie  mi  na  dzisiejszej  sesji  na  wszystkie  pytania  dotyczące  Zakladu  Utylizacji 
Odpadów Komunalnych. Mam obawy, że Pani Prezydent już nie zaszczyci nas swoją obecnością na 
kolejnych  sesjach  Rady.  Dlatego  prosiłbym  osobę  zastępująca  o  udzielenie  wyczerpującej 
odpowiedzi na moje pytania - mówił. Prosiłbym także, aby nie obrażano mieszkańców tego miasta, 
w tym - mnie, kolejną wypowiedzią, że "odpowiedź zostane udzielona w statutowym terminie".

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.

Pan J. BADYNA w imieniu mieszkańców ul. Przyrodniczej złożył wniosek do budżetu na rok 2015 
dot. zasypania i wyrównania dotychczasowego rowu odwadniającego do połączenia z korytem rzeki 
Maliny i  położeniem na nim chodnika o szerokości 1,5 m  (załącznik  nr 56).  Pan J.  BADYNA 
nawiązał także do wypowiedzi radnego M. Sencerka w sprawie inwestycji rozbudowania Szkoły 
Podstawowej Nr 10. Przypomniał, że już dwa lata temu proponował, aby Miasto porozumiało się
z Zakładem Energetycznym w zakresie przestawienia dwóch linii wysokiego napięcia biegnących 
pomiędzy ulicami: Ciosnowską, Zawilcową i Tatrzańską, w taki sposób, aby teren o powierzchni 
dwóch  i  pół  hektara,  mógł  zostać  przez  Miasto  sprzedany.  Przypomniał,  że  dla  tego  obszaru,
w latach 2005 - 2007, został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. Podobno, kwestia 
przestawienia linii jest już przedmiotem sprawy w sądzie, jednakże, obecna obsługa prawna Urzędu 
nic nie wiedziała w tym temacie. W 2011 roku proponowałem Pani Prezydent, aby zaoferowała 
Zakładowi Energetycznemu wkład pieniężny stanowiący połowę kosztorysu, tj. kwotę ok. 65 000 zł 
- wtedy linie mogłyby zostać przestawione. Ze sprzedaży można było uzyskać wówczas kwotę od 
4,5 od 5 mln zł. Teraz ceny spadły, mimo, że teren jest w pełni uzbrojony. Gdyby jednak transakcja 
została sfinalizowana, pozyskane środki wystarczyłyby na pokrycie kosztów inwestycji rozbudowy 
szkoły,  która  ma  bardzo  duże  potrzeby,  począwszy  od  łącznika,  przez  sale  lekcyjne,  salę 
komputerową, po świetlicę.

Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  mówił  o  potrzebie  rozwiązania  problemu  ze  słupami 
ogłoszeniowymi - wyłączenia możliwości zamieszczania ogłoszeń dot. działalności komercyjnej; 
zajęcia  się  targowiskiem  miejskim  oraz  zakupu  samochodu,  na  stanie  Straży  Miejskiej, 
przeznaczonego do transportu osób będących pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Pkt 10
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie - powiedział Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
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Pkt 11
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2014 r.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  radni  otrzymali  materiał  w  formie 
standardowej  (załącznik nr 57)  oraz w formie slajdów z prezentacji multimedialnej  (załącznik nr  
58), która była przedstawiana i omawiana podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza. Zapytał 
Skarbnik R. Zwierzyńskiego , czy chce coś dodać do przekazanej już informacji.

Nie, dziękuję - powiedział Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI.

W  związku  z  brakiem  pytań  ze  strony  radnych,  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI 
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 12
Rola jednostek pomocniczych miasta Zgierza w budowie i kształtowaniu działalności 

samorządowej na terenie miasta Zgierza, w opinii rad osiedli

Materiał przekazany przez jednostki pomocnicze stanowią załączniki od nr 59 do nr 69.

Radny M. HILIŃSKI zwrócił uwagę na małą frekwencję podczas wyborów do rad osiedli. Zdarza 
się, że zainteresowanie udziałem w pracach jednostek pomocniczych jest tak niskie, że wybory się 
nie  odbywają  -  liczba  chętnych  jest  bowiem  mniejsza,  niż  ilość  miejsc  w  Radzie.  Wspólnie
z  Przewodniczącym  RMZ  szukaliśmy  sposobu  na  poprawienie  sytuacji  i  podniesienie  rangi 
działalności rad osiedli - dodał.

Radna  J.  ZIELIŃSKA  powiedziała,  że  w  ubiegłym  roku  reprezentowała  zgierski  samorząd  za 
granicą  i  tam  mogła  przyjrzeć  się  pracy  rad  osiedli.  Jednostki  pomocnicze  mają  bardzo  duże 
znaczenie, dysponują dość dużymi budżetami, decydują m. in. o tym, które ulice są wykonywane na 
terenie  danego  osiedla.  Należałoby  zapytać,  jak  sami  przedstawiciele  rad  osiedli  widzą  siebie
i  swoją  rolę  w  samorządności  -  zauważyła.  Czy  w  wystarczająco  dużym  stopniu,  władza 
wykonawcza i uchwałodawcza, korzysta z podpowiedzi, wiedzy, kompetencji i porad w zakresie 
dotyczącym całego miasta.

Radny T. KUPIS zauważył, że to, o czym mówiła radna J. Zielińska, to budżet obywatelski. Mam 
nadzieję, że taka forma również zafunkcjonuje w Zgierzu - dodał. 

Radny  M.  HILIŃSKI  powiedział,  że  w  wielu  miastach  budżet  obywatelski  już  działa.
Na najbliższym posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich RMZ będziemy omawiać ten temat - 
serdecznie zapraszam - dodał. Budżet obywatelski jest czynnikiem mobilizującym mieszkańców do 
wspólnej pracy na rzecz miasta. 

Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zaznaczyła, że nie chciałaby, aby budżet obywatelski 
został wprowadzony kosztem budżetów rad osiedli. Rola jednostek jest marginalizowana - stąd też 
brak zainteresowania społeczeństwa np. wyborami do rad osiedli. 

Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  powiedziała,  że  jako  radna  RMZ,  podnosiła  temat  utworzenia 
jednostek pomocniczych wtedy, kiedy zmniejszono liczbę radnych w Radzie Miasta Zgierza. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI potwierdził, że rola 
jednostek  pomocniczych  jest  marginalizowana,  np.  w  poprzedniej  kadencji  Rada  Osiedla 
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opiniowała kwestię powstania sortowni odpadów. W bieżącej, nie było żadnego zapytania, żadnego 
spotkania w tej sprawie - być może, gdyby Rada Osiedla wskazała, na potrzebę zadaszenia terenu, 
teraz nie byłoby problemów z gryzoniami, ani nasilających się protestów mieszkańców.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 
przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Pkt 13
Informacja na temat sposobu zagospodarowania terenów po dawnych zakładach Boruta

Materiał stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do 
następnego punktu porządku obrad.

Pkt 14
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował o pismach, które wpłynęły na Jego ręce
w okresie pomiędzy sesjami:

● Pismo S. Janiszewskiego dot. artykułu pn. "O dwóch takich,  co z nienawiści do kobiety 
zrobią wszystko" zamieszczonego w gazecie promocyjnej "Twoje Miasto" z 12/14.09.2014;

● Pismo - anonim  sprawie sytuacji w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu,
● Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego oraz od Wojewody Łódzkiego 

-  skarga  OSP  Proboszczewice-Zgierz  na  Prezydenta  Miasta  Zgierza  oraz  Radę  Osiedla 
Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu;

● Zawiadomienie  z  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Łodzi  dot.  terminu 
rozpatrzenia  skargi  radnego  S.  Skupińskiego  na  zarządzenie  zastępcze  Wojewody 
Łódzkiego;

● Pismo dyrektor A. Tomczak - stanowisko w sprawie sytuacji w Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu;
● Pismo dyrektor Gimnazjum Nr 2 A. Tomczak dot. zabezpieczenia nagrania z posiedzenia 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ;
● Pismo  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Chemików  7  w  sprawie  poprawy  nawierzchni

ul. Chemików;
● Pismo  pani  L.  Marchel  dot.  naprawy  nawierzchni  i  ułożenia  chodnika  wzdłuż

ul. Krawieckiej - wniosek do budżetu na 2015 rok;
● Pismo ZNP O/Zgierz dot. sytuacji w Szkole Podstawowej Nr 11;
● Wniosek W. Kralkowskiego do projektu Studium uwarunkowań;
● Pismo Posła Na Sejm RP M. Pacholskiego dot. stanowiska Rady Maista Zgierza w sprawie 

zbyt niskiej subwencji oświatowej;
● Pismo M. Andrusiak-Klimasary dot. rozpatrzenia jej skargi na Prezydenta Miasta Zgierza;
● Pismo  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Dubois  11  -  do  wiadomości  Rady  Miasta  Zgierza

dot. procedowania uchwał na posiedzeniach Wspólnoty;
● Podziękowania pana L. B. Dąbskiego za nadanie przez Radę Maista Zgierza nazw uliczkom 

w Parku Miejskim;
● Wniosek  o  nadanie  kolejnych  nazw  uliczkom  w  Parku  Miejskim  złożone  przez  L.  B. 

Dąbskiego;
● Pismo  z  Sejmiku  Województwa  Łódzkiego  dot.  informacji  o  opracowaniu  Programu 

Ochrony Środowiska przed Hałasem dla terenów pozaaglomeracyjnych.
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Poinformował także o spotkaniach w których brał udział:

1 września - obchody kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej;
3 września - pożegnalne spotkanie z okazji zakończenia kadencji Młodzieżowej Rady Miasta 
Zgierza;
4 września - postępowanie prze sądem dot. sprawy pani M. Andrzejewskiej;
10 września - posiedzenie Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Zgierza;
13 - 14 września - zakończenie lata i jubileusz Parku Kulturowego Miasto Tkaczy;
23 września - rozmowy z Panią Prezydent w temacie jej obecności na sesji RMZ;
28 września - akcja zamalowywania napisów na budynkach pod patronatem Stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju zdolności dzieci i młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu.

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

Pkt 15
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI w  związku  z  nieobecnością  Pani  Prezydent 
zaproponował zdjęcie punktu z porządku obrad i przeniesienie do na następną sesję (załączniki nr  
71, 72, 73 i 74).

W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona

W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.

Pkt 16
Zapytania i wolne wnioski

Z-ca Prezydenta  B. BĄCZAK zwrócił  się do P.  Staniszewskiego (który w dniu 1 października
2014 r. został odwołany z funkcji I Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza) dziękując za bardzo udaną
i życzliwą współpracę. Życzyłbym wszystkim posiadania wokół siebie tak otwartych i chętnych do 
współpracy ludzi - bardzo dziękuje za te dwa lata - powiedział. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w imieniu własnym oraz pozostałych radnych wyraził 
słowa  uznania  dla  P.  Staniszewskiego.  Żałuję,  że  nie  zakończymy  wspólnie  tej  kadencji  - 
powiedział - współpraca była pouczająca i ciekawa, wiele razy udało nam się wypracować "złotą 
receptę" na rozstrzygnięcie trudnych sytuacji. 

P. STANISZEWSKI powiedział, że jest mu niezmiernie miło za wszystkie życzenia. Współpraca 
rożnie się układała, ale była dla wszystkich była dobrą nauką - mówił. Podziękował za współpracę 
radnym, radom osiedli i pracownikom UMZ. Przed samorządem i mieszkańcami trudne wybory, 
mam nadzieję, że będą wybierać racjonalnie. Życzę temu miastu jak najlepiej - dodał.

Prezydent  P.  Staniszewski  zawsze  wykazywał  się  olbrzymią  kulturą  osobistą  i  pokazał  w  jaki 
sposób  można  uprawiać  sztukę  polityki  -  za  to  Ci  Przemku  dziękuję  -  powiedziała  radna
B. ŚWIĄTCZAK.

Mieszkaniec  M.  KOLENDA  podziękował  Panom  Prezydentom,  radnym  i  radom  osiedli  za 
współpracę  w  bieżącej  kadencji.  Dodał,  że  prawdopodobnie  nie  będzie  go  na  następnej  sesji.
W trakcie ostatnich czterech lat występowałem na tej sali w dwóch rolach - bardzo żałuję, że kiedy 
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byłem  przedstawicielem  miejskiej  spółki,  przy  boku  Pani  Prezydent  nie  było  pana
P. Staniszewskiego. Współpraca z jego poprzednikiem była trudna i spółka na tym cierpiała. Jako 
mieszkaniec, często wymieniałem poglądy z panem P. Staniszewskim i mimo, że nie zgadzaliśmy 
się ze sobą w wielu sprawach, te dyskusje zawsze były bardzo merytoryczne - dodał. 

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI przypomniał,  że  radny A.  Mięsok  zgłaszał  wniosek
i należy poddać go pod głosowanie.

Radny A.  MIĘSOK zauważył,  że  tego  nie  trzeba  głosować.  Zgłaszam wniosek  do  Prezydenta
i proszę o odpowiedź, podobnie jak w formule interpelacji, czy zapytania: "Ile zostało wydanych 
decyzji administracyjnych dla inwestycji, które znacząco oddziałują na środowisko, wymagających 
Raportu oddziaływania na środowisko, w latach 2011-2014? Ile zostało wydanych decyzji, które 
znacząco  oddziałują  na  środowisko,  dla  których  wymagane  były  opracowania  -  Raport 
oddziaływania na środowisko, dla których ten raport nie był opracowany, też w tym samym okresie, 
czyli w latach 2011-2014?" - powiedział radny.

Pkt 17
Zamknięcie obrad sesji

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

                  
PRZEWODNICZĄCY                    WICEPRZEWODNICZĄCY
  Rady Miasta Zgierza         Rady Miasta Zgierza

 

Jarosław Komorowski       Grzegorz Maciński

     
Protokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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