
Protokół Nr LIV/14
z LIV sesji Rady Miasta Zgierza 

z dnia 12 listopada 2014 r.

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO.

Sesja  odbyła  się  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  Zgierza  i  trwała  od  godz.  11.00
do godz. 12.45. 

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

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz

z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

7. Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014 oraz przyjęcie sprawozdań
z prac Komisji Rady Miasta Zgierza.

8. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Uroczyste zakończenie VI kadencji samorządu zgierskiego.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1
Otwarcie sesji

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

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował,  że Pani Prezydent I. Wieczorek i Pan 
Skarbnik R. Zwierzyński będą musieli  opuścić obrady w związku z koniecznością uczestnictwa
w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Prezydent  I.  WIECZOREK  i  Skarbnik  Miasta  R.  ZWIERZYŃSKI  podziękowali  radnym
za czteroletnią współpracę.
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Pkt 2
Uwagi do porządku obrad

Przewodniczący RMZ J.  KOMOROWSKI powiedział,  że  w ferworze przygotowań do ostatniej 
sesji,  przeoczył  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały,  który  wpłynął  w  dniu
28 października br., czyli w ustawowym terminie. W związku z powyższym zaproponował zmianę 
poprzez  wprowadzenie  w  pkt  6 lit.  b)  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla 
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  i  Gminy  Zgierz  oraz  dla 
zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz  dla  Spółki  "Wodociągi
i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, porządek obrad został zmieniony.

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z LIII sesji

W związku z brakiem uwag do Protokołu z LIII sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 
2014 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał ww. dokument pod głosowanie:

W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Protokół Nr LIII/14 został przyjęty.

Projekcja filmu "Odkryj międzywojenny Zgierz" poświęconemu panu Janowi Świerczowi

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że radna J. Zielińska zwróciła się do niego
z propozycją, aby w trakcie sesji, przedstawić film zrealizowany w ramach programu "Patriotyzm 
Jutra"- poświęcony panu Janowi Świerczowi.

Radna J. ZIELIŃSKA powiedziała,  że film został  zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich EZG w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza i Stowarzyszeniem Tkalnia dzięki 
dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm 
Jutra".  Mówi,  że  celem  projektu  było  upowszechnienie  międzywojennej  historii  Zgierza
w nowoczesnej i atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz upamiętnienie ówczesnego burmistrza-
prezydenta  i  zasłużonego  społecznika,  Jana  Świercza.  Projekt  ma  przysłużyć  się  zwiększeniu 
wiedzy o historii miasta, wzmocnieniu przywiązania do "lokalnej ojczyzny" – dodała. 

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli

Radny T. KUPIS złożył interpelacje w sprawach: dostosowania rozkładu jazdy autobusu linii 3A
do potrzeb mieszkańców Zgierz dojeżdżających do  pracy w Aleksandrowie Łódzkim  (załącznik
nr 2) oraz usunięcia usterek technicznych w szatniach sportowych w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 12 (załącznik nr 3).

Radna B. ŚWIĄTCZAK nawiązując do posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ, 
przekazała informację, iż Poradnia Chorób Płuc pozostaje na terenie miasta Zgierza – na pewno
do końca roku 2016.

Przewodniczący Zarządu Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI poprosił o natychmiastowe 
naprawienie mostu na rzece Bzurze.
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Pkt 5
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Sugestie i pytania zostaną skierowane do właściwych jednostek, odpowiedzi zostaną udzielone na 
piśmie - powiedział Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK. 

Pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 6 a)
przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 -  projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.

Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 4)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 5)
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 6)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 7)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M. PILARSKI zgłosił następującą uwagę do projektu:
Komisja proponuje w załączniku do uchwały, w § 29 ust. 1 pkt 2 lit. d) oraz pkt 5 lit. d) wykreślić  
wyrazy: "(wskaźnik jakościowy - propozycja)".

Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.

Radny  T.  KUPIS  nawiązując  do  opinii  przedłożonej  przez  Radę  Organizacji  Pozarządowych
i informacje przekazane przez radną J. Zielińską w tym temacie, złożył wniosek do Rady Miasta
o zabezpieczenie  w budżecie  miasta  na rok 2015 kwoty 50 000 zł  z przeznaczeniem na wkład 
własne  organizacji  pozarządowych  ubiegających  się  o  wsparcie  swoich  działań  ze  źródeł 
zewnętrznych.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił uwagę, że zgodnie z paragrafem 2, wykonanie 
uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. Ponadto, wniosek nie dotyczy treści projektu, 
dlatego proponuję zgłoszenie i przyjęcie jego treści w pkt "Zapytania i wolne wnioski".

Radny T. KUPIS zgodził się z przedmówcą.

Radny M. HILIŃSKI złożył wniosek do Przewodniczącego RMZ o zwrócenie się do Rady Miasta 
kolejnej kadencji o bliższe przyjrzenie się stanowisku Rady Organizacji Pozarządowych w zakresie 
programu współpracy.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że z formalnego punktu widzenia, nie ma do 
tego uprawnień, nie mniej  jednak, postara się przedstawić nowej Radzie taką sugestię. Ponadto, 
ciągłość władzy zobowiązuje radnych kolejnej kadencji, a także Prezydenta Miasta do pochylenia 
się nad prawidłową realizacją programu - dodał.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI 
poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
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W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 2, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LIV/663/14  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy  Gminy  Miasto  Zgierz  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Pkt 6 b)
zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasto Zgierz
i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz 
dla Spółki  "Wodociągi  i  Kanalizacja  -  Zgierz"  Sp.  z  o.  o.  na okres  od 1 stycznia  2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.

Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 8)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 9)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 10)

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

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI powiedział, że jest zaskoczony 
wprowadzeniem projektu pod obrady Rady Miasta Zgierza i w związku z tym, nie ma przy sobie 
materiałów, które przygotował na tą okoliczności. Powiedział,  że mimo, iż ceny, w stosunku do 
bieżącego  roku,  nie  ulegaja  zmianie,  dają  się  zauważyć  pewne  nieprawidłowości  w  sposobie 
obliczania  niezbędnej  ilości  wody  do  dostarczenia,  ścieków  do  odprowadzenia  i  przychodów. 
Stosowne dokumenty przedstawię na kolejnej sesji - dodał.

Radna B. PALMOWSKA zapytała,  czy zachodzi  taka możliwość,  aby w przyszłości,  taryfy za 
wodę i ścieki zostały obniżone?

Prezes  Spółki  Wodkan-Zgierz  P.  KARASIEWICZ  powiedział,  że  przyszły  rok,  jest  kolejnym,
w którym stawki nie będą podnoszone. Zauważył, że komisja przetargowa zakończyła już pracę na 
przetargiem dot. zakupu energii elektrycznej - kontrakt na przyszły rok, będzie o 9% wyższy, niż
w bieżącym. Ceny rosną - mówił. Dodał, że wszystkie posunięcia legislacyjne Rządu RP w zakresie 
ochrony  środowiska  mają  bezpośrednie  przełożenie  na  koszty  funkcjonowania  m.  in.  Spółki 
Wodkan-Zgierz.  Przed  nami  kolejna  inwestycja  w  zakresie  utylizacji  odpadów  ściekowych  - 
kontynuował Prezes - jego realizacja będzie kosztowała 20 mln zł. To nie jest "widzi mi się" Spółki, 
tylko konieczność wymuszona przez ustawodawcę - dodał.

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. - 7, 
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  LIV/664/14  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasto Zgierz i Gminy Zgierz oraz dla 
zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz dla Spółki "Wodociągi
i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
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Pkt 7
Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014
oraz przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Zgierza

Sprawozdanie  z  pracy  Rady  Miasta  Zgierza  w  kadencji  2010-2014  stanowi  załącznik  nr  11.  
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta Zgierza stanowią załączniki do ww. dokumentu.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przyjął  w  formie  autopoprawki  wszystkie  zmiany 
wynikające z procedowania dzisiejszych posiedzeń komisji i sesji. Następnie, w związku z brakiem 
uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania wraz z załącznikami. W wyniku głosowania: 
za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0, podsumowanie zostało przyjęte.

Pkt 8
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami

Sprawozdania stanowią załączniki od nr 12 do nr 17.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI,  w  związku  z  nieobecnością  Pani  Prezydent 
zaproponował zdjęcie punktu z porządku obrad.

W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, zmiana została wprowadzona.

Pkt 9
Zapytania i wolne wnioski

Radny T. KUPIS odczytał i złożył wniosek o treści jak niżej: 
Pani  Iwona  Wieczorek  Prezydent  Miasta  Zgierza.  Wnioskuję  do  Pani  w  sprawie  zapisania
w budżecie miasta Zgierza na rok 2015, kwoty 50 000 zł z przeznaczeniem na wkłady własne dla  
organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Zgierza, ubiegających się o pozyskanie  
środków zewnętrznych na działalność statutową (załącznik nr 18).

W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza przyjęła wniosek.

Radny M. PILARSKI odnośnie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza, zapytał  o zapis z dnia
6  listopada  br.,  gdzie  widnieje  informacja  o  spotkaniu  z  Dyrektorem  MZPR,  a  następnie 
inwestorem oraz Skarbnikiem i Zastępcą. Czy to oznacza, że MZPR będzie sprzedawany? Kim jest 
ten inwestor?

Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział,  że nie ma wiedzy w temacie,  kim był  inwestor. Bez 
zgody Rady Miasta, nie ma możliwości zmiany własności majątku gminy - zauważył. 

Radny A. MIĘSOK w nawiązaniu do informacji Prezesa Wodkan-Zgierz dot. utylizacji odpadów 
ściekowych, zapytał, w jakiej perspektywie czasu miałaby zostać zrealizowana inwestycja za kwotę 
20 mln zł?

W okresie czterech lat - odpowiedział Prezes Spółki Wodkan-Zgierz P. KARASIEWICZ.

Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zwróciła uwagę, że niestosownym jest promowanie się kandydatów na 
Prezydenta  Miasta  Zgierza  w  czasie  obchodów  rocznicy  odzyskania  niepodległości.  Następnie 
podziękowała  wszystkim za współpracę przez ostatnie  cztery lata.  Wiele  udało się już zrobić  -
m.  in.  częściowo  zatrzymać  działania  Eko-Boruty;  ale  wiele  jest  też  jeszcze  do  załatwienia
w  naszym  mieście  -  mówiła  -  m.  in.  ograniczenie  niebezpiecznej  działalności  BioEkoTech,
czy współfinansowanie przez Powiat Zgierski linii autobusowej Nr 3A.
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Pkt 10
Uroczyste zakończenie VI kadencji samorządu zgierskiego

Obecni na sali wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  podsumował  cztery  lata  mijającej  VI  kadencji 
samorządu  zgierskiego.  Podziękował  wszystkim za  owocną współpracę,  radnym,  Prezydentowi, 
Zastępcom  Prezydenta,  Skarbnikom  Miasta,  Sekretarzom  Miasta,  Naczelnikom  i  pracownikom 
UMZ,  obsłudze  prawnej,  spółkom miejskim,  jednostkom organizacyjnym  oraz  Radom Osiedli. 
Podziękował  także  Komendantom  służb  mundurowych,  sąsiadującym  gminom,  mediom, 
mieszkańcom i wszystkim tym,  którzy działali  na rzecz i dla dobra miasta  Zgierza.  Szczególne 
podziękowania złożył także pracownikom Biura Rady Miasta Zgierza za ogromne zaangażowanie 
w sprawną pracę Rady Miasta.

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  wraz  z  Z-cą  Prezydenta  B.  BĄCZAKIEM wręczyli 
radnym uroczyste podziękowania i pióra z okazji zakończenia VI kadencji.

Podziękowania  i  gratulacje  na  ręce  przedstawicieli  jednostek  pomocniczych  miasta  Zgierza, 
za współpracę,  w  imieniu Rady  Miasta  Zgierza,  złożył  Przewodniczący  Rady  Miasta  Zgierza. 
Dyplomy uznania wręczył również Prezydentowi I. Wieczorek, Zastępcom Prezydenta B. Kapuście, 
G.  Leśniewiczowi,  P  Staniszewskiemu  i  B.  Bączakowi,  Skarbnikom  Miasta  D.  Kubiak
i R. Zwierzyńskiemu, Sekretarzom Miasta A. Majewskiej  i  M. Michalak,  a także Naczelnikowi 
Biura Rady M. Karmańskiej-Kubiak.

Wyróżnienia  przyznane  zostały  również:  panu  J.  Nastalczykowi  -  za  bezinteresowną  pomoc
w pracach Komisji Statutowo-Prawnej; Z. Niechciał - obywatelce miasta Zgierza, za wszechstronną 
wiedzę w sprawach mieszkańców; radnej B. Świątczak - za najsympatyczniejszy śmiech na sali 
obrad  w  trakcie  VI  kadencji  oraz  radnemu  M.  Hilińskiemu  -  za  największą  liczbę  złożonych 
interpelacji - ponad 216.

Na  koniec,  podziękowania  za  przewodzenie  Radzie  Miasta  Zgierza,  złożył  na  ręce  Jarosława 
Komorowskiego, Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI.

Pkt 11
Zamknięcie obrad sesji

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

Jarosław Komorowski

Protokołowała
Katarzyna Wilgocka
Biuro Rady Miasta Zgierza
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