Protokół Nr LIII/14
z LIII sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 30 października 2014 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, w dniu 30 października 2014 r.
Trwała od godz. 10.00 do godz. 15.50.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Wręczenie statuetek za szczególne zasługi dla rozwoju Fundacji „Twój Poranek”.
Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
b) stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
c) stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza,
d) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2025 spółki
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o,
e) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za
inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku,
f) ustalenia bezpłatnych przejazdów w dniu 1 listopada 2014 roku,
g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań
własnych,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
i) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz
w Zgierzu,
j) zmiany uchwały Nr LII/638/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r.
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,
k) Regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu,
1

l) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie miasta Zgierza,
m) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza,
n) zmiany uchwały Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego
w rejonie ulicy Grotnickiej,
o) stanowiska Rady Miasta Zgierza zobowiązującego Prezydenta Miasta Zgierza do
ustanowienia i realizacji wieloletniego programu termomodernizacji zgierskich
placówek oświatowych w najbliższych czterech latach budżetowych.
10. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w trakcie VI kadencji.
11. Podsumowanie pracy Prezydenta Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014 w tym przyjęcie
sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXX/305/12 Rady Miasta Zgierza z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na
lata 2012-2014.
12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia
Prezydentowi Miasta Zgierza.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz w roku szkolnym
2013-2014.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył LIII 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.
W imieniu Rady Miasta Zgierza, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI złożył na ręce radnej
E. Steglińskiej-Maciak wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy.
Pkt 2
Wręczenie statuetek za szczególne zasługi dla rozwoju Fundacji „Twój Poranek”
Głos zabrał Józef BEREŻEWSKI Prezes Fundacji "Twój Poranek". Fundacja ma na celu niesienie
wszechstronnej pomocy osobom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie,
w szczególności tym, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych dyskryminacją i
wykluczeniem - ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność czy bezrobocie.
Pan J. BEREŻEWSKI zaprosił wszystkich obecnych do obejrzenia krótkiego reportażu
o działalności organizacji, zrealizowanego przez zgierską Telewizję Centrum.
(http://www.youtube.com/embed/-SNYWIbN5GM?feature=player_detailpag%22%20frameborder=
%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E)
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Prezes Fundacji "Twój Poranek" powiedział, że Fundacja działa już 5 lat dzięki wsparciu wielu
przedsiębiorstw i osób prywatnych. Fundacja powstała przy współudziale Zgierskiego Oddziału
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Dziękuje
wszystkim tym, którzy pomagali Fundacji - mówił. Szczególne podziękowania złożył na ręce pani
Małgorzaty Pomorskiej Prezesa Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
i Przewodniczącej Rady Fundacji - sponsora strategicznego, człowieka o wielkim sercu, który nigdy
nie odmówił pomocy i wsparcia.
Prezes J. BEREŻEWSKI wraz z Przewodniczącą Rady Fundacji M. POMORSKĄ wręczyli
statuetki wyróżnionym przedsiębiorstwom i osobom prywatnym. Nagrody otrzymali:
● "Lady Kama" Karol Miszczak Sp. J. z Aleksandrowa Łódzkiego
● Mieczysław Witczak, współtwórca i członek Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, zawsze pomocny , wspierający działania Fundacji,
● Bohdan Bączak, były członek Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby PrzemysłowoHandlowej, przyjaciel Fundacji,
● Grażyna Kietla, członek Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
zaangażowana w pracę na rzecz Fundacji,
● Gmina Miasto Zgierz,
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu,
● Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu,
● Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu,
● Stowarzyszenie Telewizji Kablowej "Centrum",
● Andrzej Arendalski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie,
● Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" sp. z o. o.,
● Dar-Pol Hurtownia Ryb Magdalena i Dariusz Kuczyńscy z ul. Okólnej w Łodzi,
● Stadnina Koni Walewice Spółka z o. o.
Prezes J. BEREŻEWSKI podziękował za możliwość wystąpienia podczas obrad Rady Miasta
Zgierza. Zwrócił się do wszystkich o wsparcie działalności Fundacji "Twój Poranek".
Pkt 3
Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wspólnie z Z-cą Prezydenta B. BĄCZAKIEM wręczyli
nagrody sportowe pani Justynie Mospinek-Kluz oraz państwu Annie i Wojciechowi
Szymańskim.
Justyna Mospinek-Kluz otrzymuje nagrodę sportową Rady Miasta Zgierza już po raz
siódmy. Tym razem o uhonorowaniu zdecydowało zdobycie przez nią brązowego medalu
drużynowo w łuczniczej reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Echmiadzinie (Armenia).
Uzyskany wyniki umocnił ją na trzecim miejscu w rankingu najlepszych łuczniczek Polski wszech
czasów. Poprzednio Pani Justyna otrzymała nagrodę sportową Rady Miasta Zgierza za zdobycie
złotego medalu indywidualnie i tytułu Mistrzyni Polski Seniorek – tytuł ten zdobyła wtedy już po
raz siódmy! Godne podkreślenia jest, że Pani Justyna nieprzerwanie reprezentuje barwy
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” w Zgierzu i wspaniale promuje nasze miasto.
Anna i Wojciech Szymańscy są od wielu lat trenerami Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Piątka” w Zgierzu. Swoją pracą przyczynili się największych sukcesów zawodników
tego Klubu, w tym medali zdobytych przez najwybitniejszą łuczniczkę Zgierza, Justynę MospinekKluz. Z tegorocznych sukcesów podopiecznych Anna i Wojciecha Szymańskich warto wymienić
tutaj oprócz wspomnianych medali Pani Justyny:
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- brązowy medal Mistrzostw Polski Studentów zdobyty przez Aleksandrę Róg,
- brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów zdobyty przez Hannę Górską,
- 3 medale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,
- 14 medali (w większości złotych) zdobytych w zawodach różnej rangi przez młodzików.
Pkt 4
Uwagi do porządku obrad
Z-ca Prezydenta B. BACZAK zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Radny A. MIĘSOK zaproponował wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza, w związku z opinią prawną w tej sprawie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI po konsultacji z przedstawicielami władzy
wykonawczej, powiedział, że Urząd nie dysponuje opinią prawną w tej sprawie.
Radny A. MIĘSOK podtrzymał swój wniosek.
Radny J. SOKÓŁ wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2025 spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.
o. Projekt nie był opiniowany przez merytoryczne komisje, ze względu na przekroczenia terminowe
- powiedział. Spółka "Wodkan - Zgierz" przedłożyła plan w marcu 2014, Prezydent Miasta nie
przedstawił natomiast ww. planu Radzie Miasta w ustawowym terminie, tj. w ciągu trzech miesięcy
od dnia złożenia. Zasadne jest, by powstał nowy plan, obowiązujący od roku 2015 - dodał.
Radny M. SENCEREK poparł wniosek radnego A. Mięsoka. Już miesiąc temu, podczas sesji, radni
wypowiedzieli się w temacie uchwalania Studium uwarunkowań - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że pismo wraz z projektem uchwały,
wpłynęło na Jego ręce w statutowym terminie - zgodnie z zapisami Statutu Miasta Zgierza, projekt
został uwzględniony w porządku obrad.
Radny M. HILIŃSKI w związku z nieobecnością Pani Prezydent zaproponował zdjęcie z porządku
obrad pkt "Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że informacji od Sekretarza Miasta wynika,
że Pani Prezydent będzie obecna na dzisiejszej sesji. Zaproponował, aby z wnioskiem wstrzymać
się do czasu procedowania ww. punktu.
Radny M. HILIŃSKI zgodził się w przedmówcą.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie
zgłoszone wnioski:
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Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach
administracyjnych miasta Zgierza, w związku z opinią prawną w tej sprawie.
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 1, wstrzym. - 1, zmiana została wprowadzona.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2014-2018 z perspektywą do roku 2025 spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 2, zmiana została wprowadzona.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia
dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pkt
9 pod lit. d).
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, projekt został wprowadzony.
Pkt 5
Przyjęcie protokołu z LII sesji
W związku z brakiem uwag do Protokołu z LII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września
i 1 października 2014 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod
głosowanie:
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Protokół Nr LII/14 został przyjęty.
Pkt 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radna B. PALMOWSKA zapytała, kiedy zostaną postawione wiaty przystankowe na Placu
Kilińskiego, przy przystanku autobusowym na ul. Długiej - Spacerowej, a także przy
ul. Parzęczewskiej 38, oraz na przystanku tramwajowym przy ul. Łęczyckiej - Musierowicza?
Radny T. KUPIS zapytał o informację zamieszczoną na bilbordzie jednego z kandydatów na
Prezydenta Miasta Zgierza - pani Iwony Wieczorek. Czy prawdą jest, że mamy nadwyżkę
budżetową w wysokości 2 mln zł?
Gdzie jest pozyskanych 86 mln zł dla miasta? – zapytała radna E. KRZEWINA.
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła interpelację w sprawie wykorzystywania przez Panią Prezydent
danych osobowych, celem składania mieszkańcom Zgierza gratulacji, z okazji narodzin dziecka
lub ukończenia 18 roku życia (załącznik nr 4). W imieniu Klubu Radnych PO złożyła interpelację
dot. przedstawienia wyjaśnień w temacie treści opisanych w artykule pn. "Opowieści
z przymrużeniem oka" zamieszczonym w gazecie informacyjnej Urzędu Miasta Zgierza "Zgierski
Kalejdoskop" (załącznik nr 5).
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poprosiła także o informację w temacie terminu
postawienia wiat przystankowych przy ulicy Długiej: pierwszej przy ul. Spacerowej, drugiej przy
ul. Sierakowskiego - czekamy już dosyć długo - dodała. Następnie, radna złożyła interpelację
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prosząc, aby władze miasta zwróciły się do zarządców dróg o uporządkowanie chodników
i uzupełnienia brakujących płyt (załącznik nr 6).
Radny A. MIĘSOK złożył interpelacje w sprawach: uzupełnienia informacji w zakresie umów
zleceń zawartych z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza w latach 2011 - 2014 (załącznik nr 7).
Radny M. SENCEREK odniósł się do odpowiedzi na interpelację z ubiegłego miesiąca. Pytałem
o kwoty związane z wydawaniem zgierskiego informatora - koszt trzech numerów, Pani Prezydent
wyceniła je na ponad 23 000 zł - powiedział radny. Czy w takim razie zasadnym było
zlikwidowanie ITZ? Prezydent Miasta wydając tą gazetkę omija decyzje Rady, ponadto prowadzi
autopromocję i grę wyborczą za nasze miejskie pieniądze. Trzeba się zastanowić nad reaktywacją
normalnej zgierskiej gazety - mówił. Jeżeli nawet Prezydent Miasta ma się promować na łamach
takiego czasopisma, to niech to będzie 1/16, czy 1/20 całego materiału, a nie cała gazeta - tak jak
w przypadku zgierskiego informatora, który miał promować miasto, a promuje Panią Prezydent zauważył. Jestem przerażony tymi kosztami i samowolą Prezydenta w kwestii stosunku do uchwał
Rady Miasta. Podobnie odnoszę się do wprowadzenia przez Przewodniczącego Rady Miasta
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Decyzja Przewodniczącego Rady to "sprostanie żądaniom Pani Prezydent", a jednocześnie "plucie
nam wszystkim w twarz" , bowiem Rada, już w zeszłym miesiącu, wypowiedziała się
jednoznacznie co do tego, że Studium nie będzie procedowane. "Świadczy to ewidentnie o tym, że
nie był Pan naszym Przewodniczącym, tylko Przewodniczącym Pani Prezydent - przykro mi to
mówić, nie chciałem tego powiedzieć, ale zmusił mnie pan do tego swoimi pomysłami" - mówił
radny. Może się Pan nie zgadzać, ale jest to moje zdanie i zdanie moich wyborców, w stosunku do
których staram się zachowywać lojalnie - dodał. M. SENCEREK nawiązał także do listu Pani
Prezydent skierowanego do mieszkańców rejonu w którym mieszka. Tylko częściowo mogę się
zgodzić z treścią ulotki - powiedział. Nieprawdą jest, że termomodernizacji uległy 24 placówki
oświatowe, w tym wszystkie szkoły, przedszkola i żłobek. Jak więc odnieść te informacje do stanu
budynku SLO im. R. Traugutta, czy Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 10? - pytał. Staram się być
obiektywny - Pani Prezydent zrobiła sporo w tej kadencji, ale takie informacje to "mydlenie oczu"
mieszkańcom. Za pieniądze "wyrzucane w błoto", np. na informator, czy organizowane festyny,
można było rozbudować SP Nr 10. Nie można takich rzeczy pisać... - podsumował.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odniósł się do słów radnego M. Sencerka. Powiedział,
że zwołując sesję Rady Miasta Zgierza, musi stosować się do zapisów Statutu Miasta i ustawy
o samorządzie gminnym. Jeżeli projekt uchwały wpłynie na siedem dni przed planowanym
terminem sesji, jestem zobowiązany do umieszczenia go w porządku obrad sesji i przedłożenia
Wysokiej Radzie do procedowania - wyjaśnił. To nie jest żadne "plucie w twarz", to wynika
z Regulaminu Rady Miasta Zgierza - mówił. Dodał, że Regulamin zawiera także inne
uregulowania, m. in. dotyczące opuszczania obrad - radny zobowiązany jest w takiej sytuacji, do
zwolnienia się u Przewodniczącego Rady - a takich czynności, pan akurat nie dokonuje - zwrócił się
do radnego M. Sencerka.
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: ustawienia wiat przystankowych na
zrewitalizowanym Placu Jana Kilińskiego (załącznik nr 8) oraz nasadzeń przed Miejskim
Przedszkolem Nr 7 – kwiaty zniknęły, teraz są chwasty – proszę o uporządkowanie terenu
(załącznik nr 9).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI w kwestii zdjęcia z porządku
obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 z perspektywą do roku
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2025 spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o., zapytał, kiedy dokument wpłynął do
Prezydenta Miasta Zgierza. Marzec 2014, jest moim zdaniem, terminem opracowania planu - dodał.
Chciałbym także wiedzieć, kto - personalnie - jest odpowiedzialny za to, że plan nie został
przedłożony pod obrady Rady Miasta Zgierza w terminie trzech miesięcy - dodał.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI odniósł się do odpowiedzi na
zapytanie z poprzedniej sesji dot. kontroli punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Wiosny
Ludów, z której wynika, że ze względu na stan sanitarno-epidemiologiczny, miejsce to wymaga
natychmiastowego uporządkowania. Czy wydana została decyzja o wstrzymaniu działalności
punktu? Jeśli nie, to dlaczego? Rada Osiedla wnioskuje o podjęcie takiej decyzji do czasu
uporządkowania terenu - dodał.
Radna B. ŚWIĄTCZAK złożyła ustną interpelację o treści: jaka firma wygrała przetarg na
układanie kostki brukowej na Placu Kilińskiego i w Parku Miejskim i jaki jest całkowity koszt tej
inwestycji?
Radny A. MIĘSOK w temacie dyskusji pomiędzy Przewodniczącym RMZ i radnym
M. Sencerkiem, zauważył, że Rada Miasta Zgierza jest organem stanowiącym i kontrolnym.
Państwo radni przez całą kadencję pozwalaliście Pani Prezydent na takie działania - niejednokrotnie
ja, jak i inni radni zgłaszali wnioski, aby z budżetu promocji wycofać pieniądze np. na
termomodernizację szkoły - mówił. "Dziś taki płacz jest nie na miejscu" - dodał.
Radny J. SOKÓŁ zapytał o dalsze losy Klubu Młodzieżowego w związku z tym, że finansowanie
działalności Klubu ze środków rewitalizacji społecznej kończy się w listopadzie br. Następnie
zauważył, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ pytała o wyniki audytu
przeprowadzonego w Miejskim Ośrodku Kultury. Informacja Pani Prezydent, iż odpowiedź na
wniosek Komisji zostanie udzielona 21 listopada 2014 r., zupełnie nas nie satysfakcjonuje powiedział. W trakcie przerwy w dzisiejszej sesji, odbędzie się druga część posiedzenia Komisji,
w związku z tym, prosimy o udzielenie rzetelnej odpowiedzi na wniosek - dodał.
Pkt 7
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zwróciła uwagę, że obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej są
notorycznie zaklejane innymi plakatami – tak być nie może, takie działanie powinno być karane –
mówiła. Zapytała następnie, dlaczego na sali nie ma Pani Prezydent?
Mieszkaniec M. KOLENDA odnośnie przetwarzania danych osobowych, nawiązał do informacji o
wysyłaniu przez Panią Prezydent gratulacji na ręce mieszkańców – moim zdaniem, to nie jest
zgodne z prawem – powiedział. Cała ta sprawa przypomina sytuację, kiedy ujawnione zostały moje
dane osobowe – przypomniał. Chciałbym, aby Pan Przewodniczący RMZ zapytał Naczelnika
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem UMZ, czy wyrażał zgodę na takie wykorzystywanie
danych. Chciałem już wcześniej powiadomić GIODO, ale nie zrobiłem tego, by nie utrudniać pracy
Urzędu. Jako mieszkaniec jestem zaniepokojony sytuacją, kiedy Prezydent Miasta poza danymi
osobowymi, posiada cały szereg innych informacji z życia mieszkańców. Ponadto, Pani Prezydent
w wywiadzie dla TV Centrum twierdzi, że działa zgodnie z prawem – więc albo nie zna prawa, albo
kłamie, albo nie wie, że działa niezgodnie z prawem. Pan M. KOLENDA powiedział także, że
otrzymał już zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Rady Osiedla Stare Miasto, mimo, że Rada
Miasta nie podjęła jeszcze uchwały stwierdzającej ważność wyborów. Ponadto, pan M. KOLENDA
zapytał, czy nie należałoby zwołać posiedzenia Rady Osiedla już po wyborach samorządowych.
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Kilka osób, które w wyniku wyborów dostały się w skład Rady Osiedla kandyduje także do Rady
Miasta – dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że zawiadomienie o terminie posiedzenia
zostało przygotowane wcześniej z uwagi na napięte terminy, ale faktycznie nie powinno trafić do
adresatów przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta. Wyjaśnił także, że pierwsze posiedzenie
Rady Osiedla musi odbyć się w terminie wskazanym w Ordynacji wyborczej, tj. w ciągu 14 dni od
dnia stwierdzenia ważności wyborów. W związku z tym, obrady muszą odbyć się jeszcze przed
16 listopada – dodał.
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zaproponował, aby jedną ze ścieżek w Parku Kościuszki nadać
imieniem Jana Karskiego. Zapytał także, jak długo władze miasta Zgierza będą jeszcze zwlekać
z przystąpieniem do programu wydobywania wód geotermalnych. Mówił również o sytuacji, która
miała miejsce w Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w dniu
6 października 2014 r., kiedy to podstępnie wyłudzono od niego podpis na liście kandydata do Rady
Miasta Zgierza.
Radna B. ŚWIĄTCZAK odnosząc się do wypowiedzi pana M. Kolendy, powiedziała, że przed
złożeniem interpelacji w sprawie niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych przez
Prezydenta Miasta Zgierza, kontaktowała się telefonicznie z Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych. Z uzyskanej informacji wynika, że Prezydent nie może w ten sposób
korzystać z danych osobowych mieszkańców. W związku z powyższym, poprosiła o udostępnienie
nagrania z sesji na płycie CD. Dodała, że skierowała do GIODO pismo w tej sprawie, niestety, ze
względu na dużą ilość zgłoszeń, sprawa może być rozpatrywana nawet do pół roku – dodała.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI odnośnie głosu pana
M. Kolendy dot. pierwszego posiedzenia Rady Osiedla, potwierdza, że zebranie musi się odbyć
w ciągu 14 dni. Ponadto, ewentualny wybór w skład Rady Miasta nie koliduje z członkostwem
w Radzie Osiedla – dodał.
Pkt 8
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Odnośnie wiat przystankowych głos zabrał Kierownik MUK P. MARCZEWSKI. Powiedział,
że wiaty na Placu Kilińskiego zostaną postawione - prace ruszą od najbliższego poniedziałku. Co
do wiat w pozostałych lokalizacjach: przy szpitalu na ul. Parzęczewskiej - jest to specyficzna
sytuacja, ponieważ koszt postawienia wiaty jest bardzo wysoki (media, niezewidencjonowana
studzienka gazowa), w związku z czym, to zadanie nie zostało wpisane w bieżący budżet;
na ul. Długiej przy ul. Spacerowej i ul. Sierakowskiego - rozmawiamy z zarządcą drogi, czyli
GDDKiA w sprawie postawienia wiaty – konieczne jest ustalenie wszystkich szczegółów, m.in.
pozwolenia wodno-prawnego; ul. Musierowicza - ul. Łęczycka - specjalny (wąski) projekt wiaty
jest gotowy, prace ruszą w niedługim czasie, prawdopodobnie w nowy roku budżetowym –
wyjaśnił.
Pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie - zauważył Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Radny T. KUPIS poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. rzekomej nadwyżki budżetowej.
Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że ciężko mu się wypowiadać na temat
informacji, której nie jest autorem. Nie widziałem tego bilbordu – dodał.
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Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że bilbord znajduje się przed UMZ.
Radny K. WĘŻYK zapytał w takim razie, pomijając treści zamieszczone na bilbordzie, czy mamy
nadwyżkę budżetową?
Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI powiedział, że na podstawie dokumentów statystycznych, z których
sporządzane są sprawozdania przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, miasto Zgierz,
zamykając budżet w 2013 roku, wypracowało wolne środki w wysokości ok. 7 mln zł.
Pan Skarbnik unika odpowiedzi. Czy jest nadwyżka, czy miasto pozyskało 86 mln zł? - zapytał
radny A. MIĘSOK.
Czy obecnie jest nadwyżka finansowa? - zapytała radna B. ŚWIĄTCZAK. Cała Polska stara się
o pozyskanie środków unijnych, Zgierz przystąpił do ŁOM-u ale wnioski będą dopiero składane,
tych pieniędzy jeszcze nie ma. Pani Prezydent, prowadząc kampanię, informuje, że miasto ma
2 mln zł nadwyżki – radni są w takim razie niezorientowani w sytuacji budżetowej.
Radny T. KUPIS poprosił o odpowiedź na proste pytanie – czy na dzień 30 października 2014 r.
miasto ma nadwyżkę budżetową?
Podtrzymuję to, co powiedziałem - na koniec 2013 roku wypracowaliśmy 7 mln zł wolnych
środków - mówił Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI – ta informacja jest zgodna ze sprawozdaniem za
dwa kwartały bieżącego roku. Nadwyżka budżetowa to mniejszy stosunek wykonania wydatków
do wykonanych dochodów i o tym możemy mówić przy zamykaniu roku budżetowego – dodał.
Radny K. WĘŻYK jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RMZ powiedział, że prawda
jest taka, że brakuje nam 2 mln zł na oświatę. Proszę o odpowiedź na proste pytanie - czy mamy
teraz nadwyżkę w postaci 2 mln zł, czy nie? - dodał.
Sami Państwo podejmowaliście uchwałę budżetową i wiecie, że w budżecie na rok 2014 nie ma
zapisanej nadwyżki budżetowej, jest natomiast deficyt i z tego tytułu wpisana została emisja
obligacji - ale to są tylko założenia, plany – powiedział Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI. Z wykonania
budżetu w 2013 roku, na rachunku bankowym, zostało 7 mln zł wolnych środków. Odnośnie
środków unijnych powiedział, że brał udział w dwóch posiedzeniach ŁOM-u podczas których
powiedziano jasno i wyraźnie, które jednostki i w jakiej wysokości będą miały przyznane środki.
Będą przyznane... - zauważyła radna B. ŚWIĄTCZAK. Z pisma Pani Prezydent wynika, że już
wywalczyła 86 mln zł. Proszę potraktować nas poważnie, żądamy jednoznacznej odpowiedz w tym
zakresie - dodała
Na dzień dzisiejszy, znam tylko taką informację, którą Państwu przekazałem – wyjaśnił Skarbnik
R. ZWIERZYŃSKI. Osobiście, żadnych dokumentów w tej sprawie nie podpisywałem – mówił –
wiem, że temat będzie dalej procedowany. Nie mogę Państwu powiedzieć, że mam te środki na
rachunku, ponieważ, nawet gdyby doszło już do sfinalizowania, dotacje będą realizowane na
przełomie ośmiu lat.
Taką informację należałoby zamieścić w zgierskiej gazecie. Mieszkańców nie należy oszukiwać –
to jest kłamstwo wyborcze – mówiła radna B. ŚWIĄTCZAK. Należy to odkręcić, wszyscy powinni
wiedzieć jaka jest prawda.
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Radny M. SENCEREK powiedział, że od dawna nie mówi się radnym prawdy. „Byliśmy w tej
kadencji kantowani, robieni w konia” - mówił. Jak się pan czuje jako Przewodniczący RMZ
w takiej sytuacji – zapytał Przewodniczącego RMZ J. Komorowskiego. Pani Prezydent w ostatnim
biuletynie napisała, że radni sobie bez niej nie radzą, nie umieją obradować. Ja mają sobie radzić
bez żadnej szczerej, uczciwej informacji? - pytał. Pani Prezydent traktowała nas z góry przez całe
cztery lata – dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że nie bierze odpowiedzialności za działania
Pani Prezydent. Czuję się podobnie jak Państwo radni, tą informację także pozyskałem przed
chwilą – dodał.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że chciałaby wiedzieć, jak to zrobić, aby mieszkańcy
dowiedzieli się, że to, co zamieściła Pani Prezydent na bilbordzie, jest kłamstwem.
Mecenas K. WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA zauważyła, że nie obsługuje Komitetów
Wyborczych, nie widziała również tych informacji. Macie Państwo odpowiednie instrumenty
i jeżeli jakiekolwiek informacje zamieszczane na bilbordach są niezgodne z prawdą, to możecie
państwo wystąpić w trybie wyborczym - dodała.
Radny A. MIĘSOK dodał, że w takiej sytuacji można powołać się na art. 111 Kodeksu
wyborczego.
Radna B. PALMOWSKA zwróciła się do Skarbnika z prośbą o przekazanie środków na
postawienie wiat przystankowych. Zbliża się okres zimowy, komunikacją miejską porusza się wielu
mieszkańców. Proszę rozważyć ten temat – dodała.
Może się będę powtarzał i będę nudny – zabrał głos Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI. W lutym br.
prosiłem o emisję obligacji na pokrycie rozchodów. Na dzień dzisiejszy tej emisji nie ma i do końca
roku jej nie będzie. Wszystkie zgromadzone wolne środki, muszą zostać przeznaczone na spłatę
zaplanowanych rozchodów w postaci emisji obligacji – mówił. Nie wiem jak ta sytuacja będzie
dalej wyglądała, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze sprawozdań za trzeci kwartał.
Planowane wykonanie dochodów na poszczególnych kategoriach szacuję na poziomie co najmniej
60-70%, ale są również kategorie, które nie osiągają takiego poziomu. Te braki muszę pokryć
wolnymi środkami, które mam na rachunku – dlatego w tym momencie, muszę podejmować
decyzje, co jest ważniejsze – dodał.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że koszty związane z organizacją pikników, to kwota
ok. 64 000 zł. Po co więc wszystkie te atrakcje, skoro nie ma środków (10 000 zł) na postawienie
wiaty przy szpitalu. Co byłoby korzystniejsze dla mieszkańców – gdzie tu sens i logika – pytała
radna.
Czy wyrażał pan zgodę na organizację takich pikników – zapytał radny T. KUPIS.
Czy państwo byliście przy uchwalaniu budżetu i widzieliście zapisy? – zapytał Skarbnik
R. ZWIERZYŃSKI. Budżet był realizowany przez Prezydenta Miasta zgodnie z założeniami
przyjętymi przez radnych – dodał.
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Pkt 9
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 9 a)
stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu – projekt omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Przewodniczący Komisji Statutwo-Prawnej RMZ
M. PILARSKI.
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 LIII/649/14 w sprawie stwierdzenia ważności
wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
Pkt 9 b)
stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu – projekt omówił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Przewodniczący Komisji Statutwo-Prawnej RMZ
M. PILARSKI.
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 LIII/650/14 w sprawie stwierdzenia ważności
wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ T. KUPIS stwierdził
kworum i tym samy wznowił obrady po przerwie. Powiedział, że Komisja przerwała obrady
w związku z koniecznością zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach
administracyjnych miasta Zgierza. Projekt został zdjęty z porządku obrad sesji, w związku z czym,
Komisja nie ma podstaw do procedowania dokumentu.
Przewodniczący Komisji T. KUPIS w związku z wyczerpaniem temat obrad, zamknął posiedzenie
Komisji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach w związku z koniecznością
zwołania posiedzeń komisji: KOKSiR, KSO, KBiF, KSO, KIS|G i KSt-Pr.
Po przerwie. Przewodniczący RMZ wznowił obrady po przerwie.
Pkt 9 c)
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza – projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 10)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 11)
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w załączniku Nr 1 do uchwały, w § 2 pkt 3, po wyrazie: "następnej" wykreślić
wyraz: "do".
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 LIII/651/14 w sprawie stypendiów, nagród
i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.
Pkt d)
ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 12)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 13)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 14)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w § 9 po wyrazach: "wchodzi w życie od" dodać wyraz: "pierwszego".
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 - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/652/14 w sprawie ustanowienia dopłaty dla
właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pkt e)
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso
oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku - projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 15)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/653/14 w sprawie poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru
i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku.
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Pkt 9 f)
ustalenia bezpłatnych przejazdów w dniu 1 listopada 2014 roku - projekt uchwały omówił
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 16)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 17)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Radny M. PILARSKI powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej RMZ radni dowiedzieli się, że Spółka MPGK planuje uruchomienie bezpłatnej
komunikacji dowożącej mieszkańców na targowisko miejskie. Czy wykonana została kalkulacja?
Jak to wpłynie na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz na
liczbę wozokilometrów dla Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Markab"? Czy Spółka MPGK
może w ogóle prowadzić taką (przewozową) działalność na terenie miasta?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zauważył, że pytania radnego nie dotyczą procedowanego projektu
uchwały.
Wiem, ale poruszam tą sprawę przy okazji tematu komunikacji miejskiej - powiedział radny
M. PILARSKI. Radni taką informację powzięli w dniu wczorajszym o godz. 15.00 - dodał.
Ja również - zauważył Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. Jest to pomysł Prezesa MPGK. Nie wiem jak
wyglądają przygotowania do uruchomienia tej komunikacji. Najlepiej, gdyby w tym temacie głos
zabrał Prezes A. Kacprzycki.
Radny M. PILARSKI poprosił o potraktowanie ww. pytań jako interpelację i udzielenie odpowiedzi
w ciągu 14 dni.
Radny M. HILIŃSKI zwrócił uwagę, że gro ludzi dojeżdża na cmentarz własnymi środkami
komunikacji. Przy cmentarzu komunalnym na ul. Konstantynowskiej znajduje się parking, który
pozostaje pod zarządem miejskiej spółki – czy nie można ten jeden dzień w roku zrezygnować
z pobierania opłaty? - zapytał.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że Spółka nie pobiera opłat. O sprawny ruch i miejsce na
parkingu dbają zgierscy harcerze i pobierane przez nich opłaty to datki na ich działalność.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy jest to dowolna opłata? Może rozwiązaniem byłoby wsparcie
pieniężne harcerzy, w zamian za co, opłaty od mieszkańców nie byłyby już pobierane.
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 LIII/654/14 w sprawie ustalenia bezpłatnych
przejazdów w dniu 1 listopada 2014 roku.
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Pkt 9 g)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 18)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RMZ K. WĘŻYK odczytał treść wniosku Komisji:
„Komisja wnioskuje o zmianę w budżecie miasta Zgierza na rok 2014, polegającą na przeznaczeniu
kwoty 32 000 zł, o którą zmniejsza się wydatki majątkowe zadań własnych – dot. zadania
realizowanego w okresie rocznym - modernizacja rozdzielni linii energetycznych przy
ul. Wschodniej 2 – na wymianę stolarki okiennej w hali zapaśniczo-łuczniczej w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Zgierzu.”.
Wniosek ten był przedmiotem burzliwej dyskusji – powiedział Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI. Chcę
zaznaczyć, że wniosek Kierownika MOSiR-u jest rozbieżny od propozycji radnych. Uważam,
że wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie Wysokiej Radzie – dodał.
W pierwszej kolejności powinien się wypowiedzieć Prezydent Miasta – zauważył radny
K. WĘZYK - jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty, wówczas poddam go pod głosowanie Radzie.
Skarbnik R. ZWIERZYŃSKI przyjął wniosek. Następnie zgłosił autopoprawkę do projektu. Dodał,
że wniosek Dyrektora MOSiR dotyczył przesunięcia środków na energię elektryczną, natomiast
zgodnie z wnioskiem Komisji, wszystkie środki przeznaczone zostaną na remonty.
Radny T. KUPIS wyjaśnił, że Komisja uważa, iż środki które wygospodarowane zostały po
zakończeniu zadania zrealizowanego przez MOSiR, należy przeznaczyć na inną ważną inwestycję,
tj. modernizację hali zapaśniczo-łuczniczej.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/655/14 w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.
Pkt 9 h)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 - projekt uchwały wraz
z autopoprawkami omówił Skarbnik Miasta R. ZWIERZYŃSKI.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 19)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ 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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/656/14 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.
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Pkt 9 i)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
- projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART - powiedział, że w dniu wczorajszym wpłynęło następne pismo od
Prezesa Zarządu OSP będące kolejną skargą na Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz. Zarzuty
dotyczą m.in. tego, że Komisja Rewizyjna RMZ nie zapoznała się z dokumentami wydając
rozstrzygnięcie o bezzasadności skargi. Pisma złożone przez Prezesa OSP nie wnoszą nic nowego
do sprawy – komplet dokumentacji był przedmiotem analizy, otrzymaliśmy także opinię prawną
w tej sprawie, skarga została uznana za bezzasadną.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ 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 - 1, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/657/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
Zgierza oraz Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.
Pkt 9 j)
zmiany uchwały Nr LII/638/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. 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 - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 20)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/658/14 w sprawie zmiany uchwały Nr
LII/638/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. 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 9 k)
Regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - projekt
uchwały po autopoprawce omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 21)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 22)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
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Radny M. HILIŃSKI zwrócił uwagę, że w Regulaminie nie ma żadnej wzmianki o możliwości
zorganizowania grilla rodzinnego, czy pikniku na trawie.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że nie widzi przeszkód, aby Regulamin był w przyszłości
modyfikowany.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/659/14 w sprawie Regulaminu korzystania
z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.
Pkt 9 l)
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
terenie miasta Zgierza - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 23)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do
projektu:
a) w drugim wierszu podstawy prawnej po wyrazie: "ustawy" dodać wyrazy: "z dnia 27 marca
2003 r.",
b) w trzecim wierszu podstawy prawnej, po wyrazach: "z 2013 r." dodać wyrazy: "poz. 21",
c) w metryce załącznika wyraz: "Uchwały" napisać małą literą,
d) w załączniku do uchwały w dziale "I.2 Materiały wejściowe" w punktach 9, 13 i 14, wykreślić
podane w nawiasach publikacje uchwał: "(ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego...)".
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. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr LIII/660/14 w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta
Zgierza.
Pkt 9 m)
zmiany uchwały Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 25)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 26)
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do
projektu:
Komisja proponuje w metryce załącznika wyraz: "Uchwały" napisać małą literą.
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że projekt powstał m. in. w związku
z rozmowami i spotkaniami z mieszkańcami tego rejonu miasta.
Radny Z. ZAPART zapytał czy zmiany przyjęte w uchwale są opracowane na podstawie aktualnego
studium uwarunkowań czy projektu zmiany?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Geodezji UMZ P. PLUTA wyjaśnił, że zmiany te
wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości. Studium na tym terenie przewidywało grunt rolny.
Po podjęciu uchwały, tereny te będą mogły zostać zagospodarowane w oparciu o decyzję
o warunkach zabudowy na poszczególne obiekty; obszar ten, będzie wyłączony z planu
zagospodarowania - dodał.
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 LIII/661/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu
zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej.
Pkt 9 n)
stanowiska Rady Miasta Zgierza zobowiązującego Prezydenta Miasta Zgierza do
ustanowienia i realizacji wieloletniego programu termomodernizacji zgierskich placówek
oświatowych w najbliższych czterech latach budżetowych - projekt uchwały omówił radny
Z. SOBCZAK.
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 27).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI zgłosił następujące uwagi do
projektu:
Komisja przychyla się do uwag przedstawionych w opinii prawnej z dnia 27 października 2014 r.
Nawiązując do wniosków przedstawionych w punkcie 4, Komisja proponuje z tytułu uchwały
wykreślić wyraz: "wieloletniego".
Uwagi Komisji oraz uwagi zawarte w opinii prawnej z dnia 27 października 2014 r. zostały przyjęte
w formie autopoprawki.
Opinia prawna stanowi załącznik nr 28.
W wyniku krótkiej dyskusji pomiędzy Przewodniczącym RMZ J. Komorowski, a radnym
Z. Sobczakiem, ustalono ostateczną treść tytułu uchwały oraz okres składania sprawozdań (§ 2) na
„roczny”.
Mecenas K. WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA zabrała głos, zwracając uwagę, że realizacja
programu nastąpi dopiero po jego przyjęciu przez Radę.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że jest to uchwała intencyjna.
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 LIII/662/14 w sprawie zobowiązania Prezydenta
Miasta Zgierza do opracowania i realizacji programu termomodernizacji zgierskich placówek
oświatowych w okresie czterech latach budżetowych.
Pkt 10
Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w trakcie VI kadencji
Materiał stanowi załącznik nr 29. W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 11
Podsumowanie pracy Prezydenta Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014
w tym przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXX/305/12 Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta
Zgierza na lata 2012-2014
Materiał stanowi załącznik nr 30.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 2, przeciw - 14, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza nie przyjęła dokumentu.
Pkt 12
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia
Prezydentowi Miasta Zgierza
Informację (załączniki nr 31 i 32) - analizę oświadczeń majątkowych radnych RMZ i osób
zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza, przedstawia Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI oraz Sekretarz Miasta M. MICHALAK.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 13
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz
w roku szkolnym 2013-2014
Materiał stanowi załącznik nr 33. W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Pkt 14
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Informacja pisemna stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 15
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Radny M. HILIŃSKI w związku z nieobecnością Pani Prezydent podtrzymał swój wniosek
o zdjęcie punktu z porządku obrad (załączniki nr 35, 36, 37, 38 i 39).
W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Pkt 16
Zapytania i wolne wnioski
Radny M. HILIŃSKI zwrócił uwagę, iż Poseł RP A. Dunin otrzymał zaproszenie na sesję w dniu
dzisiejszym o godz. 14.00.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeprosił za zaistniałą sytuację. Powiedział także, że
zaproszenia zostały wysłane na siedem dni przed terminem sesji. Zwrócił się do Sekretarza Miasta
Zgierza z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy protokół z audytu przeprowadzonego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Zgierzu będzie udostępniony radnym? Powiedziała także, że w świetle nowej
opinii prawnej, przekazanej na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ,
zastępca Dyrektora MOK pani M. Kulińska-Kocoń nie powinna pełnić tej funkcji w związku z tym,
że prowadzi działalność gospodarczą - tą sprawę należy rozwiązać.
Radny A. MIĘSOK odnosząc się do materiału w temacie inwestycji zrealizowanych w trakcie VI
kadencji, poprosił o uzupełnienie treści w pkt 6 - "Przebudowa ul Nowiny, na odcinku od ulicy....".
Następnie radny zapytał, czy projekt budżetu miasta Zgierza będzie przekazany radnym do dnia
15 listopada br.?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że termin złożenia projektu budżetu wynika z ustawy
i upływa z dniem 15 listopada.
Naczelnik Wydziału Projektów i Infrastruktury UMZ A. KWIATKOWSKI powiedział,
że w materiale dot. inwestycji wkradł się błąd. Brakujący tekst to: "od ul. Proboszczewice do
ul. Perłowej".
Radna B. ŚWIĄTCZAK uzupełniła składaną wcześniej interpelację dot. ułożenia kostki brukowej
na Placu Kilińskiego i w Parku Miejskim o pytanie: "kto był podwykonawcą tej inwestycji, proszę
o podanie imienia i nazwiska tej osoby". Radna poprosiła także o przekazanie nagrania z sesji,
z fragmentu dyskusji dot. ujawniania danych osobowych oraz nadwyżki budżetowej i pozyskanych
86 mln zł dla miasta. Radna, w imieniu Klubu Sportowego "Włókniarz" odczytała następnie
stanowisko Klubu skierowane do Prezydenta Miasta I. Wieczorek oraz Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ J. Sokoła (załącznik nr 40).
Radna J. ZIELIŃSKA zwróciła uwagę, że drastycznie spadła liczba chętnej młodzieży do udziału
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Tylko trzy szkoły były zainteresowane tą
działalnością. Należy zwrócić uwagę na ten temat i wesprzeć działalność Młodzieżowej Rady 19

dodała. Radna odniosła się także do posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
RMZ. Pani mecenas zmieniła opinię prawną dot. możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej przez Z-cę Dyrektora MOK. W tej chwili, opinia wskazuje, że jest to sprzeczne
z prawem. Pani Dyrektor zawiesiła swoją działalność, więc prawdopodobnie sprawa jest
nieaktualna. Zwracam uwagę na ten temat - dodała.
Pkt 17
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady LIII sesji Rady Miasta Zgierza.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski

Protokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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