Protokół Nr VI/11
VI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 lutego 2011 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 9.00 do godz. 15.45
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 0

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

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
b) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
c) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w 2011 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonywanego przez Powiat Zgierski,
d) zapewnienia w 2011 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny
chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „ Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”,
e) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej„ dla Gminy
Miasto Zgierz na 2011 rok,
f) powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
g) przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza
na lata 2011-2015,
h) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2011-2015,
i) warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu,
j) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011,
k) zmiany w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
9. Informacja na temat zaopatrzenia w energię cieplną budynków administrowanych przez
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MPGM Sp. z o.o. w Zgierzu (ze szczególnym uwzględnieniem bloków przy ul. Narutowicza
2a i 2b)
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1.
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył VI sesję Rady Miasta Zgierza.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad. Na wstępie
przywitał radnych, Zastępców Prezydenta B. Kapustę oraz G. Leśniewicza, naczelników i innych
pracowników Urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich
przybyłych na sesję.
Pkt 2.
Głos zabrała Skarbnik Miasta Zgierza D. KUBIAK. W imieniu Prezydenta Miasta Zgierza zgłosiła
zmiany tytułów projektów uchwał w sprawach:
pkt 6. ppkt j) w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038,
Głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
pkt 6. ppkt k) w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2011,
Głosowano: za - 22, przeciw - 1, wstrzym. - 0.
Zaproponowała również wprowadzenie projektów uchwał w sprawach:
pkt 6. ppkt l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych,
Głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
pkt 6. ppkt ł) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
Głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza zgłosiła do porządku
obrad projekt uchwały w sprawie:
Pkt 6. ppkt m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Sosnową, ulicą Łódzką, granicą miasta oraz terenem
PKP,
Radny T. KUPIS zauważył, że ten temat powinien być przedstawiony radnym dużo wcześniej.
Zapytał, dlaczego projekt uchwały jest wprowadzany w ostatniej chwili?

2

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że nie ma pośpiechu, określonego terminu podjęcia
uchwały. Przedstawiony projekt dot. jednak uchwały kierunkowej w celu rozpoczęcia procedury
sporządzenia planu na prośbę inwestora.
Radny T. KUPIS mimo wszystko poprosił o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji i
przedstawienie go na merytorycznych komisjach w następnym miesiącu.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że w Jej ocenie, „odwlekanie” tej sprawy jest
nieuzasadnione, ponieważ projekt dot. tylko przystąpienia do sporządzenia planu.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, skąd pochodzić będą środki na przygotowanie planu i jaka to będzie
kwota?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że sporządzenie planu dla tej inwestycji, to
szacunkowo ok. 15 000 zł, a w perspektywie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (w
setkach tysięcy), wygospodarowanie tej kwoty jest uzasadnione. Prawdopodobnie środki na ten cel
zostaną przesunięte z działu promocji.
W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 7, projekt uchwały wprowadzono do porządku
obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie:
pkt 6. ppkt n) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
Głosowano: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
b) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
c) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w 2011 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonywanego przez Powiat Zgierski,
d) zapewnienia w 2011 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny
chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „ Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”,
e) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej„ dla Gminy
Miasto Zgierz na 2011 rok,
f) powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
g) przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza
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na lata 2011-2015,
h) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2011-2015,
i) warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu,
j) zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038,
k) zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2011,
l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań
własnych,
ł) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Sosnową, ulicą Łódzką, granicą miasta oraz
terenem PKP,
n) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
9. Informacja na temat zaopatrzenia w energię cieplną budynków administrowanych przez
MPGM Sp. z o.o. w Zgierzu (ze szczególnym uwzględnieniem bloków przy ul. Narutowicza
2a i 2b)
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 1. Porządek obrad został przyjęty.
Pkt 3.
W związku z brakiem uwag dot protokołu Nr V/11, z V sesji Rady Miasta Zgierza, z dnia
27 stycznia 2011 r., Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał jego przyjęcie pod
głosowanie:
Protokół Nr V/11 - głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Pkt 4.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zgłosił interpelację w sprawie dróg gminnych.
Powiedział, że wg danych uzyskanych z odpowiednich jednostek organizacyjnych UMZ, Zgierz
posiada 369 ulic gminnych o łącznej długości 170 km, z czego tylko 60 km posiada nawierzchnię
bitumiczną lub cementową, z czego ponad połowa już dziś wymaga remontu. Tylko 20 km dróg w
naszym mieście, można uznać za drogi w dobrym lub dostatecznym stanie technicznym. Pozostałe
ulice posiadają nawierzchnię gruntową. Dziury i koleiny wyżłobione przez deszcz i ciężkie
samochody często są nie do pokonania przez pieszych i samochody osobowe. Kanalizację
deszczową posiada tylko 27 ulic, czyli ok. 15 %. Wg danych z tego samego źródła, szacuje się, że
koszt doprowadzenia tych wszystkich ulic do normalnego stanu, tj. chodnik i odwodnienie, wynosi
ok. jednego miliarda złotych. Gmina przy dużym wysiłku finansowym, w poprzedniej kadencji,
wydawała rocznie 6 i pół mln zł na drogi. Żeby doprowadzić je do dobrego stanu, trzeba w ciągu
najbliższych 25 - 30 lat budować rocznie 5 km nowych dróg, ponosząc na ten cel nakłady rzędu 20
mln zł a na remonty przeznaczać 4 mln zł rocznie. Wiceprzewodniczący powiedział, że dla rad
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osiedli, w ogóle dla mieszkańców, drogi są jednym z najważniejszych problemów w naszym
mieście. Dodał, że w tej kadencji chciałby pobudzić władze i aktywność obywatelską, by zaczęto
poważnie myśleć o tym problemie. W związku z tym, zwraca się do Prezydenta Miasta Zgierza o
przygotowanie przez odpowiednie komórki organizacyjne UMZ, materiału nt. potrzeb i
oszacowania kosztów w zakresie remontów i budowy dróg gminnych, z rozbiciem na osiedla.
Wiceprzewodniczący będzie starał się doprowadzić do konsultacji społecznych w celu
wypracowania priorytetów i szerokiego programu obywatelskiego budowy dróg. W celu
osiągnięcia pożądanego efektu, przewiduje również wołania nadzwyczajnej sesji RMZ poświęconej
tylko problemowi dróg. Przedstawiona interpelacja jest zgłoszona w imieniu całego Koła Platformy
Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący Z. SOBCZAK zapytał także czy został już przygotowany
bilans zamknięcia poprzedniej kadencji, bilans otwarcia tej kadencji oraz perspektywy na
przyszłość.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury UMZ A. JUSZCZYK zauważył, że wśród 40 km dróg do
remontu, 20 km to drogi powiatowe.
Radny M. PILARSKI zapytał, skąd Wiceprzewodniczący RMZ Z. Sobczak ma tak dokładne
informacje nt. statystyk dot. dróg, ponieważ sam chętnie by się z nimi zapoznał? Dodał, że bilans
zamknięcia kadencji nie jest wymagany prawem.
Radny A. MIĘSOK zapytał, czy miasto złożyło wniosek o sfinansowanie tzw. animatorów na
„Moim Boisku Orlik”. Jest to projekt, który finansowany jest w całości przez Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej. Celem tego projektu jest wspomaganie samorządów w zapewnieniu
systematycznej działalności sportowo – rekreacyjnej oraz przeciwdziałaniu zjawiskom agresji,
patologii wśród dzieci i młodzieży. Pierwszy termin był do 16 lutego, drugi mija 16 maja. Poruszył
także temat krążącej ostatnio ankiety (nt. problemów Zgierza), która wg Niego nie została
przygotowana w sposób rzetelny. Pyta, ile takich ankiet zostało wydrukowanych, kto zajmuje się
ich kolportażem oraz jaki był jej ogólny koszt?
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA poruszyła problem okresu ważności aktów urodzenia.
Urząd Stanu Cywilnego wymaga, by akty składane do tamtejszej placówki, były wydane
maksymalnie trzy miesiące wstecz. To powoduje wiele komplikacji. Radna zapytała, czy przepis
ten jest regulowany prawem?
Radny M. FORFECKI zapytał, czy Prezydent zapoznała się już z dokumentem nt. analizy
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zgierzu. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, zostaną
podjęte jakieś działania? Radny poruszył także problem złego stanu nawierzchni ul. Dygasińskiego,
na odcinku pomiędzy ul. Kasprowicza a wiaduktem, oraz ul. Kasprowicza, pomiędzy ul. Trojańską
a ul. Przygraniczną.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zapytała, czy prawdą jest, że złożone zostało doniesienie do Prokuratury, o
przekroczenie ustawy o finansach publicznych przez poprzedniego Prezydenta Miasta Zgierza, J.
Sokoła. Jeżeli tak, to jaki był powód złożenia doniesienia?
Radny K. WĘŻYK złożył zapytania, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radna B. PALMOWSKA odczytała informacje nt. S14 z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Zapytała także o zmiany kadrowe w UMZ, oraz czy z tego tytułu są oszczędności?
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI z uwagi na ważny temat pisma, poprosił radną o
udostępnienie jego treści radnym.
Radna B. PALMOWSKA wyraziła zgodę. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny T. KUPIS złożył kilka interpelacji do Prezydenta Miasta Zgierza. Pierwsza dotyczyła
planowanego remontu ul. Witosa w roku 2011 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Druga w
sprawie wytycznych zgłoszonych przez Prezydenta J. Sokoła do zmiany sporządzanego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza – stanowi załącznik nr
5 Trzecia, w sprawie remontu ul. Dygasińskiego – stanowi załącznik nr 6. Czwarta, w sprawie
realizacji zadania pt. „Promocja miasta Zgierza poprzez sport na arenach sportowych kraju, Europy,
świata” - stanowi załącznik nr 7. Piąta, w sprawie budowy wiaty na składowanie pojemników
selektywnej zbiórki odpadów stałych przy ul. Czerwieńskiego – stanowi załącznik nr 8. Radny
dodał, że prosi o odpowiedź w formie pisemnej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI złożył wniosek dot.
naprawienia, przez inwestora domu wielorodzinnego przy ul. Dubois, szkód w chodniku – stanowi
załącznik nr 9.
Radny M. HILIŃSKI złożył dwie interpelacje w sprawach: masztów telefonii komórkowej –
stanowi załącznik nr 10, oraz budynku łaźni miejskiej – stanowi załącznik nr 11. Radny poruszył
także problem agresywnych psów, które puszczone ze smyczy, atakują dzieci i młodzież.
Radna B. PALMOWSKA w imieniu mieszkańców ul. Grotnickiej i ul. Jedlickiej, prosi o remont
nawierzchni tych ulic.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI pyta, w jakim celu pracownice
Kancelarii UMZ witają osoby wchodzące do Urzędu. Tłumaczy, że informacja jest na parterze i
każdy mieszkaniec może sam się tam udać.
Radna E. KRZEWINA złożyła wniosek o utwardzenie odcinka ul. Bazylijskiej - stanowi załącznik
nr 12.
Radny M. SENCEREK poparł wniosek radnej Krzewiny. Zapytał także, czy byłaby możliwość
zorganizowania spotkania w sprawie wariantów przebiegu trasy S14.
Radny M. GAJDA poruszył problem ul. Suchowolca. Zapytał, czy jest możliwość zamknięcia tej
ulicy, bo nie ma tam nic oprócz tumanów kurzu i głębokich kolein. Zapytał także, kto poniesie
konsekwencje za „wyrzucone tam” dziesiątki, czy setki tysięcy złotych?
Radny Z. ZAPART poprosił o przedstawienie, nieznanych osób, które zasiadają przy stole obok
Prezydenta.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że osoba siedząca obok Niej, to Mecenas M.
Kucharski, świadczący usługi prawne w UMZ.
Radny S. PELIKAN zgłosił interpelację w sprawie masztów telefonii komórkowej – stanowi
załącznik nr 13. Zasugerował podjęcie rozmów z firmą „Atlas” w celu sponsorowania np. klubu
sportowego.
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Pkt 5.
Mieszkaniec A. ŁASZCZEWSKI zgłosił zapytanie w sprawie nielegalnego składowiska odpadów
komunalnych przy ul. Bazylijskiej – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy i kto będzie odpowiadał za fatalnie wykonany remont ul.
Bazylijskiej? Zapytała, czy mieszkańcy pochodzenia romskiego, mogą korzystać z pomocy MOPS
w Zgierzu i „opieki ZUS-u”. Prosi także, aby zorganizować spotkanie z „przedsiębiorcami
wszystkich zakładów znaczących”, w sprawie wysokiego poziomu bezrobocia w naszym mieście i
możliwości poprawienia tej sytuacji.
Mieszkaniec Osiedla 650-lecia, A. FURMANIAK poprosił o zamontowanie monitoringu w celu
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Mieszkanka ul. Obrońców Warszawy, M. AUGUSTYNIAK mówiła o złym stanie nawierzchni
ulicy dojazdowej do ul. Grotnickiej i ul. Jedlickiej. Prosi o jej naprawę.
Mieszkanka ul. Obrońców Warszawy, E. CZARNOTA, zapytała, czy przejazd kolejowy pomiędzy
Osiedlem 650-lecia a pozostałą częścią miasta, będzie poddany modernizacji?
Mieszkanka ul. Jedlickiej, p. KAZIMIERCZAK poruszyła temat ul. Jedlickiej, nie otrzymała
bowiem odpowiedzi na swoje zapytanie, czy i kiedy będzie remont tej drogi?
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK zapytał, czy planowane jest znaczące ograniczenie ruchu
kołowego - parkowania na Placu Kilińskiego, w związku z jego modernizacją? Zapytał także o
mieszkania komunalne w rejonie ul. Sokołowskiej, kiedy nastąpi ich modernizacja i na co
dokładnie przeznaczone są środki zapisane, na ten cel, w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w
wysokości 12 mln zł? Poruszył także temat archiwizacji danych nagranych przez miejski
monitoring, które Jego zdaniem nie przynosi optymalnych efektów. Największą zaletą monitoringu
jest działanie profilaktyczne – powiedział pan Ogrodowczyk. Zapytał także, czy planowane jest
utworzenie stanowiska pracy, w Straży Miejskiej lub Policji, związanego z nadzorowaniem
monitoringu wizyjnego?
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zadała pytanie nt. monitoringu – gdzie aktualnie się znajduje? Dodała,
że miasto wydało na ten cel znaczne środki finansowe. Zapytała także „ile kosztowało SKOMUR
"wejście" do TBS-u?"
Mieszkaniec K. HULEWICZ proponuje, by majątek Zgierza udostępnić jego mieszkańcom,
utworzyć tzw. akcjonaria pracownicze.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach, w celu zaopiniowania
projektów uchwał przez merytoryczne komisje RMZ.
Wznowienie obrad po przerwie.
Pkt 6.
Podjęcie uchwał w sprawach:
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Pkt 6. a)
wstąpienia w skład Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu – projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w wierszu 5 podstawy prawnej należy wykreślić „Nr 96, poz. 607”,
- w wierszu 6 podstawy prawnej, po pierwszym wyrazie „Nr” skreślić „.” a po wyrazach: „poz.
420,” słowo „nr” zastąpić „Nr”,
- w wierszu 9 podstawy prawnej po: „poz. 1190” dodać: „ z 2011 r. Nr 34, poz. 172”.
Mecenas M. KUCHARSKI odniósł się do zaproponowanej przez KSt-Pr zmiany w wierszu 9
podstawy prawnej i dodania wyrażenia „z 2011 r. Nr 34, poz. 172”. Wyjaśnił, że ta poprawka do
ustawy, wchodzi w życie dopiero 03 marca 2011 r., w związku z tym nie można jej wpisać, bowiem
w podstawie prawnej projektu uchwały muszą znajdować się akty obowiązujące w momencie
podjęcia uchwały. Taka sama sytuacja dotyczy poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z
2011 r. Nr 21, poz. 113”. Zmiana jest wpisana przedwcześnie, bowiem wchodzi w życie w marcu
br.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/34/11 w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla
650-lecia w Zgierzu.
Pkt 6. b)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J.
KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w wierszu 11 podstawy prawnej wyrażenie: „Nr 183” zastąpić wyrażeniem: „Nr 182”,
- w wierszu 11 podstawy prawnej po wyrażeniu: „poz. 230” dodać wyrażenie; „ Nr 167, poz. 1131”,
- w wierszu 12 podstawy prawnej po wyrażeniu: „poz. 18” dodać wyrażenie: „Nr 34, poz. 173”
- by ujednolicić tekst uchwały i złącznika, wyraz „pana” przed imieniem i nazwiskiem skarżącego,
napisać wielką literą,
- w załączniku do uchwały, w przedostatnim akapicie w miejscu wyrażenia: „Pana J. G.” podać
pełne brzmienie imienia i nazwiska.
Mecenas M. KUCHARSKI wyjaśnił, że poprawka z Dz. U. Nr 167, poz. 1131 wchodzi w życie 01
lipca br, a poprawka z Dz. U. Nr 34, poz. 173 wchodzi w życie 17 maja br, w związku z tym
zaproponował wykreślenie tych zapisów z podstawy prawnej. Ta sama sytuacja dotyczy poprawki
do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”, wchodzi w życie w marcu br. oraz
ostatniej poprawki do Kodeksu postępowania administracyjnego „z 2011 r. Nr. 6, poz. 18”,
wchodzi w życie 11 kwietnia br.
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Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Z. ZAPART wyjaśnił, że Komisja analizowała
dokumenty i wyjaśnienia złożone przez Wydział Mieszkalnictwa UMZ, z których nie wynika
niewłaściwe działanie. Bezzasadność tej skargi polega głównie na tym, że Rada Miasta nie jest od
cofania wyroków Sądów Powszechnych, czym, w tym przypadku jest wyrok eksmisyjny.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, co w sytuacji, kiedy skarżący nie przyjmuje mieszkania socjalnego,
nie zwalnia mieszkania które obecnie zajmuje, a w którym faktycznie nie przebywa, a także nie
spłaca zaległości?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKi zaproponował, aby tą dyskusję odłożyć do pkt 10
porządku obrad, by w tym czasie przygotowano odpowiedź. Radny Hiliński wyraził zgodę.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/35/11 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
Zgierza.
Pkt 6. c)
wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w 2011 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonywanego przez Powiat Zgierski – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B.
KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną.(załącznik nr 15)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 16)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w załączniku, w akapicie zaczynającym się od słów: „Na podstawie...”, w 4 wierszu, wyrażenie:
„Nr 167” zamienić na wyrażenie: „Nr 157”,
- w załączniku, w § 1, rok „2010” zamienić na rok „2011”,
- w załączniku, w § 7 ust. 3, wyrażenie: „z przeprowadzonej Imprezy” zamienić na wyrażenie: „z
przeprowadzonych Igrzysk”,
- w załączniku, w § 9, wyrażenie: „z 2010 r. Nr 28, poz. 146” zastąpić wyrażeniem: „z późn. zm.”.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zapytał, dlaczego tych uwag nie
można było uzgodnić przed sesją?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że Mecenasa M. Kucharskiego nie było na
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posiedzeniu KSt-Pr, dlatego swoje zastrzeżenia zgłasza w tym momencie.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2011 roku jako zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski.
Pkt 6. d)
zapewnienia w 2011 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny chcę
być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „ Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej” – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA oraz Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej E. LESIAK. Dyrektor podała kwoty, które powinny
znaleźć się w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wkład Gminy Miasto Zgierz to 114 931,96 zł,
natomiast wkład pochodzący z EFS 979 658,17 zł. Łącznie jest to kwota 1 094 590,13 zł.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną.(załącznik nr 17)
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 18)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 19)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
Uwaga Mecenasa M. Kucharskiego została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny T. KUPIS pogratulował pomysłu i podjęcia działań w zakresie tego projektu.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/37/11 w sprawie zapewnienia w 2011 roku środków
na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny chcę być potrzebny” ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
zakresie Priorytetu VII „ Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Pkt 6. e)
przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto
Zgierz na 2011 rok – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej E. LESIAK.
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Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 20)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 21)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła uwagi do projektu uchwały:
- w ostatnim wierszu podstawy prawnej po wyrażeniu: „poz. 842” dodać wyrażenie: „Nr 217, poz.
1427”,
- w załączniku, tekst oznaczony „*”, znajdujący się po § 5, wpisać do treści uchwały jako „§ 6.
Rezultaty twarde jak i miękkie, o których mowa w § 4 i § 5, osiągnięte w toku realizacji programu,
będą liczone kumulatywnie z rezultatami projektu.”,
- w związku z prowadzeniem nowej treści § 6, w każdym kolejnym §, jego nr zmienić na następny,
- w załączniku, w § 6 (wg starego zapisu) akapity zastąpić ustępami:
ust 1. Niniejszy program...
ust. 2 Uczestnikami działań...
ust. 3 Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2, to osoby...
- w załączniku, w § 7 (wg starego zapisu) akapity zastąpić ustępami:
ust 1. W przypadku realizacji...
ust. 2 W ramach Programu...
- w załączniku, w § 10 (wg starego zapisu) akapity zastąpić ustępami:
ust. 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...
ust. 2 Promocja programu...
ust. 3 Za realizację planów...
ust. 4 Partnerstwo z Miejskim Ośrodkiem...
ust. 5 Kontrolę nad całością...
Mecenas M. KUCHARSKI wyjaśnił, ze nie można wprowadzić poprawki do ustawy o pomocy
społecznej z Dz. U. Nr 217, poz. 1427, bowiem wejdzie ona w życie 01 sierpnia 2011 r.
Analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie ostatniej poprawki do ustawy o
samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”. Mecenas zaproponował również wprowadzenie
dwóch zmian do ustawy o pomocy społecznej: po wyrażeniu: „Dz. U. Z 2009, Nr 175, poz. 1362”
dodać „Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia, A. ZAMOJSKI w uzgodnieniu z MOPSem i Wojewódzkim Urzędem Pracy wprowadził poprawki do treści projektu uchwały, które zostały
przyjęte w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, przez Zastępcę Prezydenta B. Kapustę.
Radny A. MIĘSOK wyraził opinię, że Mecenas powinien być obecny na posiedzeniu Komisji
Statutowo-Prawnej, tak, by wypracowano jedną, wspólną opinię nt. projektów uchwał.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że od przyszłego miesiąca, Mecenas M. Kucharski
będzie uczestniczył w posiedzeniach Komisji i podczas sesji RMZ.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/38/11 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu
Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2011 rok.
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Pkt 6. f)
powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu – projekt
uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA oraz Naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu i Zdrowia UMZ, T.TOŁŁOCZKO.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
Uwaga Mecenasa M. Kucharskiego została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKi poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Społecznej
MZPR.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosiła kandydaturę
radnego dr Marka Sencerka.
Radny M. SENCEREK wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny J. SOKÓŁ w imieniu KWW Jerzego Sokoła zgłosił kandydaturę radnej dr Ewy SteglińskiejMaciak.
Radna E. STEGLIŃSKA-MACIAK wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Z. ZAPART w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił kandydaturę dr Denisa Alszanowa.
Radny krótko przedstawił charakterystykę kandydata. Dr Alszanow sprawował, od 1992 roku,
opiekę medyczną i rehabilitacyjną nad kadrą olimpijską w lekkoatletyce, Wojskach Lotniczych i
Ochrony Powietrznej – w 1996 roku, podczas Olimpiady w Atenach w roku 2004. Jest szefem
rehabilitacji medycyny sportowej w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, pracował także na
Oddziale Paliatywnym w Szpitalu im. M. Kopernika oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
w szpitalu w Tuszynie. Jest również członkiem Zespołu S01 Ambulatorium Nocno - Świątecznej
Opieki Lekarskiej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Radny dodał, że ma pisemną
zgodę na kandydowanie dr Denisa Alszanowa. (załącznik nr 22)
Radna B. ŚWIĄTCZAK zgłosiła kandydaturę radnego A. Mięsoka.
Radny A. MIĘSOK wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że są cztery kandydatury a tylko trzy miejsca w Radzie Społecznej,
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zarządził głosowanie poprzez oddawanie karteczek,
oznakowanych pieczęcią Urzędu Miasta Zgierza, na wybranych kandydatów, których nazwiska
będzie kolejno odczytywać. Każdy z radnych otrzyma trzy karteczki i może oddać trzy głosy.
Głosowano:
Marek Sencerek - 19 głosów,
Ewa Steglińska - Maciak - 20 głosów,
Denis Alszanow - 15 głosów,
Andrzej Mięsok - 7 głosów.
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Do projektu uchwały wpisuje się nazwiska trzech osób, które otrzymały najwyższą ilość głosów.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał zapis paragrafu 2, 3 i 4. Pierwsze posiedzenie
Rady ustalono na 11 marca 2011 r.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/39/11 w sprawie powołania Rady Społecznej
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
Pkt 6. g)
przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na
lata 2011-2015 – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA oraz
Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R. MATUSIAK, która m. in. powiedziała, że
procedowany projekt uchwały jest poprawiony zgodnie z zaleceniami Komisji Statutowo-Prawnej
RMZ.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 23)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną.(załącznik nr 24)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła szereg uwag do projektu uchwały oraz załącznika,
sugerując, by projektodawca przedłożył do procedowania na sesji RMZ, poprawiony projekt
uchwały, uwzględniając przełożone przez Komisję propozycje.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”. Mecenas
zaproponował również wprowadzenie dwóch zmian do ustawy o pomocy społecznej: po wyrażeniu:
„Dz. U. Z 2009, Nr 175, poz. 1362” dodać „Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241”. Poprosi także o
wykreślenie ostatniej zmiany do ustawy o pomocy społecznej „Nr 217, poz. 1427”.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny A. MIĘSOK zwrócił uwagę, że niewidoczny jest podpis i pieczątka radcy prawnego. Na
przyszłość poprosił o czytelniejszy podpis, żeby nie było wątpliwości, że jest akceptacja pod
względem formalno – prawnym.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/40/11 w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2011-2015 .
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Pkt 6. h)
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2011-2015 – projekt uchwały przedstawiła
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA oraz Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R.
MATUSIAK.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 25)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 26)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w wierszu 8 podstawy prawnej wykreślić wyrażenie: „z 2005 r.”,
- w § 4 wykreślić wyrażenie: „przez okres 14 dni”,
- w załączniku wprowadzić numerację stron,
- w rozdziale I załącznika, po wyrazach: „uzyskał w”, datę „1318 r.” zamienić na datę „1231 r.”,
- w rozdziale I załącznika, po wyrazach: „na dzień 31.12.2010 r. dla”, wyraz „powiatu” zastąpić
wyrazem „Powiatu”,
- w rozdziale I załącznika, w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Kwestia bezrobocia...”
wykreślić wyraz: „tym”,
- w rozdziale I załącznika, w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Miasto Zgierz jest..”, po
wyrazie: „miejscem” dodać: „o”,
- w rozdziale II załącznika, po wyrażeniu: „Dz. U. Nr 180, poz. 1493” dodać wyrażenie: „z późn.
zm.”,
- w rozdziale II załącznika, w miejscu wyliczenia rodzajów przemocy, po wyrazach „fizyczną”,
„psychiczną”, „seksualną” postawić przecinek, natomiast po wyrazie: „ekonomiczną” postawić
kropkę,
- w rozdziale II załącznika, w miejscu wyliczenia form krzywdzenia dziecka, po wyrażeniach
„przemoc fizyczną”, „przemoc psychiczną”, „przemoc seksualną” postawić przecinek, natomiast po
wyrazie: „zaniedbanie” postawić kropkę,
- w rozdziale III załącznika, w miejscu wyliczenia grup wiekowych, po wyrazach „podstawowych”,
„gimnazjów” postawić przecinek, natomiast po wyrazie: „ponadgimnazjalnych” postawić kropkę,
- w rozdziale IV załącznika, w tabeli nr 3, skróty: „r. ż.” zastąpić wyrażeniem: „rodzaj żeński”,
- w rozdziale V załącznika, w pkt 2 ppkt b) na końcu zdania postawić kropkę,
- w całym załączniku poprawić numerację tabel,
- w rozdziale VI załącznika,w tabeli nr 4 (wg starej numeracji) Harmonogram, w wierszu 3, w
kolumnie 1, wyraz: „Pt.” zastąpić wyrazem: „pt.”,
- w rozdziale VI załącznika, w tabeli nr 4 (wg starej numeracji) Harmonogram, w wierszu 10, w
kolumnie 1, dostawić literę: „m” na końcu wyrazu: „specjalistyczny”,
- w rozdziale IX załącznika, w pkt 5. wyrażenie: „Powiatowej Komendy Policji w Zgierzu”,
zastąpić wyrażeniem: „Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu”,
- w rozdziale X załącznika,w tabeli nr 6 (wg starej numeracji) Monitoring i ewaluacja, w miejscu
występowania wyrażenia: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zgierza do Spraw Społecznych”
dopisać wyrażenie: „i Młodzieży”,
- w rozdziale XI załącznika, w pkt 6, na końcu zdania postawić kropkę,
- w rozdziale XI załącznika, w pkt 7, wyrażenie: „Samorządów Osiedlowych” zastąpić wyrażeniem;
„Rad Osiedlowych”,
- w treści załącznika poprawić formę wyrazu „ROZDZIAŁ”.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
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Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powinna, przyjmując uwagi
w formie autopoprawki, wypowiadać słowa: „w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza”.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/41/11 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta
Zgierza na lata 2011-2015 .
Pkt 6. i)
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B.
KAPUSTA oraz Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R. MATUSIAK.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 27)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 28)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zgłosiła szereg uwag:
- w wierszu 8 podstawy prawnej wykreślić wyrażenie: „z 2005 r.”,
- w § 4 wykreślić wyrażenie: „przez okres 14 dni”,
- w § 4 pkt 6, na końcu zdania postawić kropkę,
- w § 7 pkt 6, poprawić treść niezrozumiałego zapisu,
- w § 7 pkt 7, na końcu zdania postawić kropkę,
- w treści załącznika wszędzie gdzie występuje wyrażenie: „Prezydent Gminy Miasta Zgierza”
zastąpić odpowiednią formą wyrażenia: „Prezydent Miasta Zgierza”,
- w § 8 pkt 4, wyrażenie: „zespołu interdyscyplinarnego” zastąpić wyrażeniem: „Zespołu
Interdyscyplinarnego” pisanego wielką literą,
- w § 9 poprawić numerację pkt,
- w § 9, w ostatnim pkt, na końcu zdania, postawić kropkę.
- w § 14 wyraz: „przewodniczący” zastąpić wyrazem: „Przewodniczący” pisanym wielką literą,
- w § 17, na końcu zdania postawić kropkę.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”. Wyjaśnił także,
że niezrozumiały zapis brzmi: Kuratorską Służbę Sądową przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
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Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/42/11 w sprawie warunków funkcjonowania oraz
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w
Zgierzu
Pkt 6. j)
zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 – projekt uchwały
przedstawiła Skarbnik Miasta Zgierza D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 29)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w § 4 wykreślić „opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz”
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
Skarbnik Miasta D. KUBIAK zauważyła, że przedstawiony projekt uchwały zmienia dane i zapisy
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2038. Uchwała w sprawie uchwalenia WPF była
publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w związku z tym, poprawki do
niej wprowadzane, również powinny się tam ukazać.
Mieszkaniec, Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ V kadencji Samorządu
Zgierskiego, J. NASTALCZYK zabrał głos w kwestii spornego zapisu w projekcie uchwały.
Wyjaśnił, ze po przyjęciu propozycji Komisji, zapis paragrafu brzmiałby następująco: „Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r. i podlega
ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.”. Wiele lat temu poczynione zostały uzgodnienia
pomiędzy Wojewodą Łódzkim a poszczególnymi gminami, że w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, będą publikowane tylko uchwały budżetowe (w tym wypadku uchwała
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011 – 2038), natomiast nie będą publikowane żadne zmiany.
Dodał, że wykreślenie proponowanego zapisu, jeżeli będzie taka potrzeba, daje mimo wszystko
możliwość publikacji poprzez interpretację zapisu „ogłoszenie z obowiązującymi przepisami”. Pan
NASTALCZYK w odniesieniu do sugestii mecenasa Kucharskiego, powiedział, że Jego zdaniem,
w podstawie prawnej powinny znaleźć się wszystkie zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw czy
innych Dziennikach Urzędowych. Dodał, że zwróci się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w celu wyjaśnienia tej kwestii.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że dla poprawności legislacyjnej, Pani Prezydent
zaproponowała jednakowe brzmienie § 5 do tego, który widnieje w uchwale Nr V/21/11 Rady
Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011-2038. Procedowana dzisiaj uchwała jest naprawczą w stosunku do uprzednio podjętej.
Dodał, że nawet jeśli Rada podejmie decyzję o wykreśleniu cytowanego wcześniej zapisu, to skutek
będzie taki sam, jak w przypadku, kiedy zapis ten pozostanie - uchwała zostanie opublikowana w
Dzienniku Urzędowym.
W związku z powyższym uwagi Komisji nie zostały przyjęte w formie autopoprawki. W imieniu
Prezydenta, Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA przyjęła w formie autopoprawki uwagę zgłoszoną
przez Mecenasa M. Kucharskiego.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI przypomniał, że zgodnie z
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wcześniejszymi ustaleniami z Wojewodą, nie publikuje się zmian do uchwał budżetowych, o czym
powiedział pan Nastalczyk. Dodał, że zgodnie ze Statutem Rady Miasta Zgierza, propozycja
Komisji powinna być poddana pod głosowanie Rady.
Mecenas M. KUCHARSKI zgodził się z przedmówcą, wyjaśniając, że jeśli projektodawaca nie
przyjmuje uwag Komisji, to obowiązkiem Rady jest przegłosowanie sugerowanej poprawki.
Odnośnie stwierdzenia pana Nastalczyka nt. ujmowania w podstawie prawnej nieobowiązujących
jeszcze, ale ogłoszonych zmian, powiedział, że obowiązkiem Rady jest procedować w oparciu o te
przepisy prawa, które są aktualne na dzień podejmowania uchwały. Nie można powoływać się na
akty prawne, które jeszcze nie weszły w życie.
Radny M. PILARSKI, Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ poprosił, aby począwszy
od następnego miesiąca, Mecenas M. Kucharski był obecny na posiedzeniach KSt-Pr i sesji RMZ,
by uniknąć, takich jak dziś, spornych sytuacji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie przyjęcie uwag Komisji
Statutowo-Prawnej RMZ.
W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 7, Rada Miasta Zgierza przyjęła propozycję
Komisji.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czym podyktowana jest zmiana nakładów w § 5, ppkt c), z 396 000 zł
na kwotę 556 000 zł?
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że do kwoty wstępnej dodana została kwota 160 000 zł,
przeniesiona z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 1, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/43/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady
Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 6. k)
zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2011 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta
Zgierza D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 30)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w 1 wierszu podstawy prawnej wykreślić „pkt 15” zastępując wyrażeniem „pkt 4”.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
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Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwagi Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radna B. PALMOWSKA zauważyła, że w projekcie nt. zmian w budżecie, w dochodach jest
uwzględniona 0,20 zł podwyżka cen biletów MUK. Czy będzie taka podwyżka?
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyjaśnił, że nie planuje się podwyżek cen biletów. Po
analizie działań MUK i przeprowadzonym audycie, zostaną podjęte decyzje, o tym jak będą
funkcjonować usługi komunikacyjne w Zgierzu.
Wiceprzewodniczący RMZ Z. SOBCZAK zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji został
przeprowadzony audyt komunikacyjny, który kosztował 300 000 zł, a nic konkretnego z niego nie
wynikało.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że audyt kosztował 60 000 zł, a poz tym,
dokument ten był dostępny dla radnych od czerwca 2010 roku, więc każdy mógł się z nim
zapoznać.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA jeszcze raz poruszyła temat ewentualnego wzrostu cen
biletów.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że ceny biletów wzrosną wtedy, kiedy Rada tak
postanowi.
Radny M. PILARSKI zauważył, że dyskusja w tym temacie nie jest zasadna, ponieważ dotyczy
poprzednio procedowanego projektu uchwały. Odnośnie wypowiedzi radnego Sobczaka, w
poprzedniej kadencji, nie był przeprowadzany żaden audyt Miejskich Usług Komunikacyjnych.
Zamówiona została analiza zewnętrzna funkcjonowania, ogólnie, komunikacji miejskiej.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/44/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady
Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na
rok 2011.
Pkt 6. l)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych –
projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Zgierza D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 31)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w 1 wierszu podstawy prawnej wykreślić „pkt 15” zastępując wyrażeniem „pkt 4”.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
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Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwagi Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA odnośnie zmiany w Dz. 750 Otrzymane spadki, zapisy,
darowizny, zapytała, czy miasto otrzymało 20 000 zł?
Skarbnik D. KUBIAK wyjaśniła, że jest podpisana umowa sponsoringu – na 20 000 zł – ze Stacją
Nowa Gdynia, z przeznaczenie tych środków na promocję miasta.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/45/11 w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.
Pkt 6. ł)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 – projekt uchwały przedstawiła
Skarbnik Miasta Zgierza D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 32)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113”.
Uwaga Mecenasa M. Kucharskiego została przyjęta w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/46/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2038.
Pkt 6. m)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Sosnową, ulicą Łódzką, granicą miasta oraz terenem
PKP – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr 33)
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną. (załącznik nr
34)
Komisja Inicjatyw Gospodarczych RMZ wydała opinię pozytywną.(załącznik nr 35)
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w metryce załącznika wykreślić wyrażenie: „Załącznik1.jpg”
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Komisja zwróciła również uwagę, że do przedstawionego projektu uchwały nie ma uzasadnienia.
Mecenas M. KUCHARSKI nie wniósł uwag formalnych.
Uwaga Komisji Statutowo-Prawnej RMZ została przyjęta w formie autopoprawki.
Radny A. MIĘSOK wyraził opinię, iż uzasadnienie jest integralną częścią projektu uchwały i bez
niego, Rada nie może go podejmować.
Radny M. PILARSKI zauważył, że brak uzasadnienia nie rzutuje na wartość projektu uchwały i
chociaż powinno być, to jego brak, nie uniemożliwia jej procedowania.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania
pisemnego uzasadnienia do omawianego projektu uchwały.
Wznowienie obrad po przerwie.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA przedstawia radym uzasadnienie do projektu w formie
pisemnej, zapytała o ewentualne uwagi i pytania.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA odnosząc się także do sponsoringu, o którym wspomniano
przy procedowaniu uchwały w sprawie zmian w budżecie, zapytała, czy Stacja Nowa Gdynia „daje
nam pieniądze, żeby taki plan sporządzić?”
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że inwestor prosząc o przystąpienie do sporządzenia
planu miejscowego, argumentował to tym, że chce rozbudować swoją inwestycję, która miastu
przyniesie dochody rzędu setek tysięcy złotych. Są to obszary szczególnie chronione i uchwalenie
planu miejscowego, zabezpieczy i pozwoli na większą kontrolę. Co wynika również z uzasadnienia,
proponowane zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
uwzględniają dokładnie tego typu inwestycje. Poruszana w poprzedniej uchwale sprawa
sponsoringu to zupełnie odrębna sprawa. Stacja Nowa Gdynia, dowiadując się o planie imprez
realizowanych przez miasto Zgierz w bieżącym roku, chce promować własną działalność biorąc
udział w organizacji Dni Miasta Zgierza.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zgodziła się, że są to odrębne sprawy, zapytała jednak, czy
pieniądze na sporządzenie planu zagospodarowania zostaną przesunięte z Wydziału Promocji?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że nie ma takiej zmiany w budżecie.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zapytała, co Stacja Nowa Gdynia będzie rozbudowywać na
tym terenie?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że z wniosku jaki otrzymaliśmy, wynika, iż będzie to
rozbudowa bazy hotelowej.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 6,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/47/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla
ograniczonego: ulicą Sosnową, ulicą Łódzką, granicą miasta oraz terenem PKP.

terenu

Pkt 6. n)
wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza – projekt uchwały
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Komisja Statutowo-Prawna RMZ zaproponowała:
- w wierszu 11 podstawy prawnej wyrażenie: „Nr 183” zastąpić wyrażeniem: „Nr 182”,
- w wierszu 12 podstawy prawnej po wyrażeniu: „poz. 18” dodać wyrażenie: „Nr 34, poz. 173”.
Mecenas M. KUCHARSKI analogicznie do poprzednich projektów, poprosił o wykreślenie
ostatniej poprawki do ustawy o samorządzie gminnym „z 2011 r. Nr 21, poz. 113” oraz ostatniej
poprawki do Kodeksu postępowania administracyjnego „z 2011 r. Nr. 6, poz. 18”, która wchodzi w
życie 11 kwietnia br. Mecenas dodał, że wg Niego niezasadne jest także, zaproponowane przez KstPr, wprowadzenie wyrażenia: „Nr 34, poz. 173”, ponieważ zmiana ta w chwili obecnej nie
obowiązuje. Mecenas M. KUCHARSKI wyjaśnił także, że ustalono, iż w przyszłości, to On będzie
„obsługiwał” sesje RMZ i sprawdzał pod względem formalno-prawnym projekty uchwał.
Przeprosił, w imieniu prawników, za niezauważone wcześniej błędy. Wyraził także nadzieję, że
podobne już nie wystąpią, a współpraca w tym zakresie, będzie przebiegała bez zakłóceń.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ z uwzględnieniem uwag Mecenasa M. Kucharskiego
zostały przyjęte w formie autopoprawki.
W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/48/11 w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
Pkt 7.
W okresie między sesjami Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI uczestniczył w następujących
spotkaniach i uroczystościach:
● 28 stycznia – XI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2011 (etap regionalny),
● 2 lutego – Recital Piosenki Żydowskiej w wykonaniu Patrycji Zywert z cyklu spotkanie
z kulturą, odbył się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej,
● 4 lutego – spotkanie noworoczne Banku Spółdzielczego w Pałacu Ślubów,
● 9 lutego – spotkanie w Urzędzie Miasta z profesorem Jakubem Wujkiem w związku
z zakończeniem prac nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza,
● 13 lutego – I wieczór Kabaretu Literackiego ORFY „Dżempry, dziewice i teoria dowcipu
Bukaszki,
● 14 lutego – Muzeum Miasta Zgierza – wieczór walentynkowy z piosenkami Leonarda
Cohena w wykonaniu Konrada Michalaka,
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● 15 lutego – spotkanie z przedstawicielem Ambasady Republiki Białorusi w Polsce,
Wasylijem Czernikiem dot. nawiązania kontaktów Białorusi i Zgierza w sprawie kultury
i biznesu,
● 22 lutego – posiedzenie Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów.
Na ręce Przewodniczącego RMZ J. KOMOROWSKIEGO wpłynęły następujące pisma:
● Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie podjęcie uchwały nt. Stanowiska
RMZ w sprawie ograniczenia ilości Zespołów Ratunkowych,
● Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dot. skargi mieszkanki miasta Zgierza, którego
następstwem jest procedowana dzisiaj uchwała w sprawie terminu rozpatrzenia skargi na
Prezydenta Miasta Zgierza,
● Odpowiedź Prezydenta Miasta Zgierza odnośnie obniżenia lub zdjęcia obowiązku
odprowadzania płatności z tytułu podatku, ze świetlicy znajdującej się na terenie ogródków
działkowych,
● Pismo mieszkanki miasta Zgierza w sprawie złych warunków komunikacyjnych na ulicach
naszego miasta,
● Pismo od Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto H. Urbanowskiego w sprawie
propozycji zorganizowania spotkania przewodniczących rad i zarządów jednostek
pomocniczych z radnymi i Prezydentem w celu omówienia budżetu jednostek na rok 2011 i
realizacji przepisów prawa zamówień publicznych.
W nawiązaniu do ostatniego pisma, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż
spotkanie odbędzie się w dniu 02 marca br., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej UMZ.
Przewodniczący zaprosił również w. w. na spotkanie informacyjne w sprawie zasad tworzenia
budżetu miasta, na dzień 10 marca br., na godz, 15.00.
W imieniu Prezydenta Miasta Zgierza, Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce,
Prezesa Zarządu Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej oraz Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza,
Przewodniczący RMZ, zaprosił radnych na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Chińska Armia
Terakotowa Cesarza Qin” na godz, 17.00 w dniu dzisiejszym.
Pkt 8.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Informacja nt. projektu budowy sali gimnastycznej przy SP 12 stanowi załącznik nr 37 do
protokołu.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że została upoważniona przez nieobecną na
dzisiejszej sesji Prezydent I. Wieczorek do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania radnych w
temacie sprawozdania.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o ewentualne decyzje w sprawie gazety lokalnej (dot. spotkania
w dniu 31 stycznia) i informacje nt. spotkania z PKP i utwardzenia drogi pomiędzy ulicami
Grotnicką i Jedlicką (dot. spotkania 02 lutego).
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA w temacie dot. gazety, zapytanie przekaże Prezydent I.
Wieczorek – odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o rozmowy
prowadzone z PKP, wyjaśniła, że rozmowy są prowadzone w kilku obszarach, nie tylko w związku
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z przejęciem dawnych terenów i przyszłym funkcjonowaniem dworca głównego. Ze strony PKP
padła propozycja utworzenia stanowiska monitorowania stacji i peronów – jesteśmy na etapie
uzgodnień i negocjacji w tej kwestii. W temacie utwardzenia, polepszenia stanu dróg dojazdowych
do przejazdów kolejowych, wysłane zostały pisma w sprawie ich zabezpieczenia. Materiał, który
zostanie zdemontowany, w związku z remontem torowisk, zostanie częściowo przekazany miastu i
będzie wówczas możliwość poprawienia stanu dojazdów. Czekamy jednak na zgodę na użyczenie
terenu, ponieważ właścicielem jest podmiot zewnętrzny. Na „wejście” na drogę dojazdową
pomiędzy ul. Grotnicka i ul. Jedlicką zgoda już jest i sukcesywnie jej stan będzie poprawiany.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała o ustalenia odnośnie komunikacji pomiędzy
miastami Aleksandrów – Zgierz – Stryków (dot. spotkania 03 lutego).
Kierownik MUK G. KOWALKI powiedział, że uczestniczył w jednym spotkaniu z udziałem
Prezydenta Miasta Zgierza i Burmistrzów Aleksandrowa i Strykowa i wg interpretacji Kierownika,
żadne wiążące decyzje nie zapadły. Samorządowcy ościennych gmin zobowiązali się do tego, że
przedstawią swoje potrzeby przewozowe i wtedy ewentualnie wrócimy do dyskusji.
Radny A. MIĘSOK zapytał Przewodniczącego RMZ, czy podtrzymuje, iż sprawozdanie Prezydenta
Miasta Zgierza będzie omawiane przez Zastępcę Prezydenta?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI potwierdził, że tak.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że § 20 ust. 2 Statutu Miasta Zgierza, stanowi „sprawozdanie
pisemne składa Prezydent lub wyznaczony przez niego Zastępca Prezydenta” a to, złożone zostało
przez Prezydenta, a nie jego Zastępcę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że „porządek obrad zwyczajnej sesji RMZ
winien zawierać pkt dotyczący pisemnego sprawozdania Prezydenta z prac między sesjami” i tak
się stało, „sprawozdanie pisemne składa Prezydent lub wyznaczony przez niego Zastępca
Prezydenta” w momencie gdy Prezydent nie może uczestniczyć w obradach sesji. Przewodniczący
nie widzi więc niejasności w tej kwestii, ale, by uniknąć wszelkich wątpliwości, o dodatkową
opinię poprosił Mecenasa M. Kucharskiego.
Mecenas M. KUCHARSKI wyjaśnił, że osobiście, w ubiegłym tygodniu, podpisywał Zarządzenie
Prezydenta Miasta Zgierza, które upoważniało Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza B. Kapustę do
zastępowania Pani Prezydent m. in. w dniu 24 lutego. Zapisy Statutu i Regulaminu Rady, nie
zabraniają tego, aby pisemnie złożony dokument, podpisany przez Prezydenta, przedstawiła na sesji
osoba posiadająca do tego upoważnienie. W związku z tym, w opinii Mecenasa, bieżący pky
porządku obrad, jest procedowany zgodnie z prawem.
Radny M. HILIŃSKI w temacie zapisu, iż w dniach 18 – 21 lutego, Prezydent Miasta Zgierza, I.
Wieczorek przebywała na zaległym urlopie wypoczynkowym, zapytał, czy jest to zaległy urlop,
jeszcze z poprzedniego miejsca pracy? Radny poruszył także temat spotkania w dniu 15 lutego z
Zastępcą Ambasadora Białorusi. Wyraził swoje zdziwienie, dlaczego akurat spotkanie z
„sąsiadem”podlegającym dyktatowi Prezydenta Łukaszenki.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odnosząc się do spotkania z Ambasadorem Białorusi,
powiedziała, że o pisemną odpowiedź poprosi Prezydenta I. Wieczorek. W kwestii urlopu,
faktycznie były to dni zaległego urlopu wypoczynkowego, które wg przepisów prawa należy
wykorzystać do 31 marca roku następnego.
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Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że uczestniczył również w spotkaniu z
Ambasadorem i już na początku podniósł kwestię relacji politycznych pomiędzy naszymi pastwami.
Ambasador zapewnił, że ludzie kultury i biznesu na Białorusi, nie muszą i wręcz, nie utożsamiają
się z działaniami politycznymi, są natomiast zainteresowani współpracą z wieloma polskimi
miastami na poziomie biznesowym, wymiany handlowej.
Radny M. PILARSKI powiedział, że nie rozumie oburzenia radnego Hilińskiego. Przypomniał, że
jesienią ubiegłego roku, Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował umowę z Białorusią.
Radny K. WĘŻYK odnośnie spotkania 09 lutego, zapytał o wyniki rozmów z Burmistrzami
Ozorkowa, Strykowa w sprawie rozwiązywania problemu bezpańskich zwierząt na terenie gmin.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, iż celem spotkania było uzyskanie informacji w jaki
sposób inne samorządy radzą sobie z tym problemem, jakie kwoty z budżetów są przeznaczane na
ten cel. Poruszony został również temat rozpoczęcia procesu „czipowania” zwierząt, dzięki któremu
sukcesywnie, z roku na rok, problem bezpańskich zwierząt byłby ograniczany.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI wyraził swój sprzeciw wobec
wizyty Ambasadora Białorusi w Zgierzu, Jeżeli są potrzeby w zakresie kontaktów gospodarczych
czy kulturalnych, to zainteresowane organizacje niech się spotykają między sobą. Ale zupełnie inny
wydźwięk ma goszczenie Ambasadora „na salonach”, bo chcąc, nie chcąc, w ten
„dowartościowujemy reżim Łukaszenki”. Przewodniczący URBANOWSKI przypomniał, że kilka
lat temu, Rada Miasta Zgierza, wyraziła ostre stanowisko potępiające represje w stosunku do
opozycji na Białorusi. Dodał, że niezależnie, czy mowa o prezydencie kraju czy miasta, zawsze
zwraca się uwagę, z kim, w pierwszej kolejności, się spotyka, bo to rzutuje na całą kadencję.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że Ambasador nie jest przyjmowany tylko na
salonach Urzędu Miasta Zgierza. Ponieważ przyjęto jego listy uwierzytelniające, gości w wielu
innych miastach Polski. Dodał, że na terenie Białorusi zamieszkuje wielu obywateli pochodzenia
polskiego i to również jest powód, by współpracy nie odrzucać.
Radny M. HILIŃSKI zauważył, że wyrażone przez Niego zdanie jest również stanowiskiem
mieszkańców Zgierza. Spotykanie się z organizacjami polskimi działającymi na Białorusi jest jak
najbardziej wskazane, ale Ambasador Białorusi reprezentuje Prezydenta Łukaszenkę.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ powiedział, że władze państwa nie odrzuciły listu, odbyło
się spotkanie z Prezydentem Komorowski, dlatego należy brać to pod uwagę oceniając działania
władz miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyraził pogląd, by nie wyolbrzymiać tego problemu.
Spotkanie miało na celu „przetarcie szlaków”, utworzenie „klimatu” do współpracy.
Radny M. PILARSKI dodał, że stosunki międzynarodowe regulują Konwencje Międzynarodowe
ratyfikowane przez wszystkie Kraje Unii Europejskiej i wszystkie kraje zrzeszone w ONZ. Jak
podkreślał Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz, Ambasador złożył stosowne listy uwierzytelniające,
które zostały przyjęte.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych uwag i pytań, poddał
pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierz z działalności pomiędzy sesjami.
W głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 2, sprawozdanie zostało przyjęte.
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Pkt 9.
Materiał pisemny dostarczony radnym (załącznik nr 38), przedstawił Zastępca Prezydenta G.
LEŚNIEWICZ. Wyjaśnił, że tymczasowa kotłownia będzie funkcjonować od 23 grudnia 2010 r. do
31 marca 2011 r. Dodał, że prowadzone są rozmowy z inwestorami sieci, tj. PEC i FORTUM DZT.
PEC złożył wniosek unijny o rozwinięcie sieci cieplnej w mieście. Na dzień 10 lutego br., wniosek
przeszedł etap analizy formalnej. Liczymy, że przy ocenie merytorycznej, wniosek uzyska również
aprobatę władz wojewódzkich.
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI ceni sprawność działania
Prezydenta. Zauważył, że wąska grupa osób otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 90 000
zł. Mimo wszystko, mieszkańcy ul. Narutowicza mogą być niezadowoleni, ponieważ zapłacą
prawie 80% więcej za ciepło, niż mieszkańcy np. Osiedla 650-lecia. Przewodniczący zapytał, czy
przed utworzeniem tymczasowej kotłowni, ludzie zamieszkujący ten teren zostali poinformowani o
koszach tego ogrzewania?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że Ci ludzie od 2008 roku nie mieli dostępu do sieci
ciepłowniczej, a ogrzewając pomieszczenia na własna rękę, płacili zdecydowanie większe rachunki.
Mieszkańcy zgodzili się na tymczasową kotłownię i znali stawki za ogrzewanie. To było jedyne,
słuszne rozwiązanie. Zastępca Prezydenta dodała, że wydanej na ten cel kwoty, nie można nazwać
„prezentem” finansowym. Zabezpieczenie mieszkańców przed narażeniem na utratę zdrowia i
życia, w tym przypadku ogrzanie pomieszczeń przy panującym na zewnątrz kilkunastostopniowym
mrozie, leży w zadaniach własnych gminy.
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Kurak B. STOŻEK zauważył, że pod zarządem ZSM płaci
się za ciepło cały rok, a w tym przypadku mieszkańcy bloków ponoszą koszty tylko w okresie
grzewczym, dlatego ta stawka jest, w sumie, niska.
Pkt 10.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że na część zadanych pytań odpowie ustnie, na
pozostałe odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. Wiceprzewodniczącemu RMZ Z.
Sobczakowi przyznaje racje, iż drogi na terenie miasta są w złym stanie. Prezydent stara się robić
wszystko, aby poprawić tą trudną sytuację, dlatego sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych,
drogi będą naprawiane. W kwestii animatorów na „Orlikach” wyjaśniła, że osobiście podpisywała
dwa takie wnioski. W temacie aktów urodzenia wydawanych z USC, powiedziała, że konsultowała
tą sprawę z Mecenasem i faktycznie nie ma takiej podstawy prawnej, która wskazuje
trzymiesięczny okres ważności. Będziemy prosić o pisemne uzasadnienie Kierownika USC w tej
kwestii. Na kolejne pytanie, odnośnie remontu ul. Dygasińskiego – zostanie ona naprawiona w
ramach bieżącego utrzymania dróg. Jeśli chodzi o pytanie dot. wniosku do prokuratury o
niegospodarność zarzucaną Prezydentowi poprzedniej kadencji – nie prowadzi się takiego
postępowania. Kolejny temat to „łatanie dziur” na ul. Gałczyńskiego – jesteśmy w trakcie przetargu
dot. remontów cząstkowych dróg. W kwestii zmian kadrowych poczynionych w UMZ to tylko i
wyłącznie leżą one w kompetencji Prezydenta Miasta Zgierza. Oszczędności z tego tytułu będą, w
roku biegłym na obsługę prawną UMZ, miasto wydało ok. 240 000 zł. W chwili obecnej jesteśmy
w trakcie przetargu, dlatego trudno oszacować całkowity koszt usługi w roku bieżącym. Ale
aktualnie podpisane umowy zlecenia opiewają na znacznie niższe kwoty wynagrodzenia
miesięcznego, w porównaniu do lat poprzednich. W temacie utworzenia spowalniacza ruchu na ul.
Kamiennej, wymaga to uzgodnienia z innymi instytucjami. Natomiast w kwestii remontu ul.
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Witosa, wyjaśniła, że nie ma jeszcze pełnej dokumentacji. Ulica Dygasińskiego będzie
remontowana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Problem zniszczonego chodnika przy ul.
Dubois, zostanie skonsultowany z inwestorem prowadzącym budowę w tym rejonie. Temat dot.
masztów telefonii komórkowej zostanie zbadany – wyjaśniła B. KAPUSTA. Na pytanie odnośnie
remontu ul. Bazylijskiej, wykonawca z tytułu rękojmi i gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność.
Natomiast spotkanie z przedsiębiorcami zostało już zwołane, odbędzie się w najbliższy
poniedziałek. Planowane są również kolejne, w celu wymiany doświadczeń i możliwości
inwestycyjnych. W temacie poruszonym przez mieszkańca, tj. monitoringu miasta, Zastępca
Prezydenta powiedziała, że taka inwestycja jest bardzo kosztowna. Dodała, że zleciła wykonanie
opracowania na ten temat. Analizowana jest także możliwość pozyskania środków zewnętrznych na
ten cel. Odnośnie zapytania o remont ul. Jedlickiej, wyrównanie nawierzchni było kilkakrotnie
zlecane, niestety z warunki atmosferyczne nie sprzyjają, a wręcz uniemożliwiają prace. Musimy
poczekać na odpowiednie warunki pogodowe.
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI prosi o odpowiedź w
sprawie pracowników witających przy wejściu ,wchodzących do urzędu petentów.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odpowiadając na zapytanie dot. pracowników Kancelarii,
wyjaśniła, że decyzje podejmuje Prezydent Wieczorek. Natomiast w tej sprawie głosy są
podzielone, mieszkańcy przychodzący do UMZ są zadowoleni. Jeżeli jednak, głosów przeciw
będzie więcej, Prezydent rozważy możliwość zmian.
Radny A. MIĘSOK prosi o odpowiedź na pytania w temacie ankiety.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie w
późniejszym terminie.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury UMZ A. JUSZCZYK na zapytanie odnośnie spowalniacza
ruchu na ul. Kamiennej, zauważył, że znajduje się tam znak – strefa mieszkaniowa, czyli
dozwolona prędkość jazdy wynosi 20 km/h.
Radna E. KRZEWINA ponownie pyta, czy zostanie utwardzony odcinek ul. Bazylijskiej pomiędzy
wykonanym asfaltem a przejazdem kolejowym?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury UMZ A. JUSZCZYK wyjaśnił, że trwają rozmowy z PKP,
jeżeli, tak jak wspominała wcześniej p. Kapusta, otrzymamy część materiału, który zostanie
zdemontowany, w związku z remontem torowisk, nawierzchnia zostanie wyrównana.
Pkt 11.
Radna B. ŚWIĄTCZAK zauważyła, że od poprzedniej sesji RMZ, na sali obrad jest kamera. Radna
zapytała czemu służą te nagrania?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że nagranie video jest pomocne w identyfikacji osób
zabierających głos i możliwości dokładnego odtworzenia zadawanych pytań.
Radny M. PILARSKI odnośnie obsługi prawnej, poprosił, aby ta sama osoba wyznaczona do
obsługi sesji RMZ, była obecna na każdym posiedzeniu Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyraził zdanie, iż wniosek w tym temacie nie jest
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potrzebny. Przecież w interesie Prezydenta jest, by obsługa prawna była skuteczna, a projekty
uchwał nie zawierały błędów.
Radny M. PILARSKI odnośnie tematu poruszonego przez p. Urbanowskiego, tj. pracowników
Kancelarii witających przy wejściu petentów, powiedział, że podziela pogląd i zdanie Zastępcy
Prezydenta B. Kapusty.
Radny K. WĘŻYK w temacie spowalniacza na ul. Kamiennej wyjaśnił, że chodziło o
zamontowanie go na pierwszej części ulicy, na drugiej są już dwa spowalniacze.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, że Jego głos we
wspomnianej wcześniej sprawie, nie jest jedyny. Wiele osób jest tego samego zdania.
Przewodniczący poruszył także temat prowadzenia nadmiernego, wg Niego, pijaru w Urzędzie
Miasta Zgierza, np. w odpowiedzi na artykuł zamieszczony w Ekspresie Ilustrowanym, Prezydent
zaprosiła dziennikarzy na wielkie "łatanie" dziur na ul. Piłsudskiego. Czy to jest aż tak wielkie
wydarzenie medialne, by zapraszać media? Poza tym, okazało, się, że w tym dniu, nie odbyło się
„łatanie” ze względu na złe warunki pogodowe i brak masy bitumicznej do wypełnienia ubytków w
drodze. Przewodniczący podał kolejny przykład. Powiedział, że pomysł zatrudnienia osadzonych
do pomocy przy odśnieżaniu ulic jest bardzo dobry, ale sposób w jaki został „sprzedany”, podany
do wiadomości, naraził miasto na śmieszność.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że konferencja została zwołana w odzewie na
wyemitowany w TV program, w którym dziennikarze przedstawili miasto Zgierz w niekorzystnym
świetle. To nie był pijar, tylko potrzeba pokazania, że Prezydent działa i wypełnia swoje zadania,
bo „załatanie” dziur na ul. Piłsudskiego zostało faktycznie zlecone. W kwestii osadzonych,
pokazana była tylko obiektywna prawda. Dziennikarze zostali zaproszeni, by móc zadać konkretne
pytania i uzyskać prawdziwe odpowiedzi. Nie możemy nie reagować, na negatywne opinie nt.
naszego miasta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w imieniu radnych, podziękował za współpracę
wszystkim urzędnikom UMZ, którzy z różnych powodów, również z własnej woli, odchodzą z
pracy. Podziękowania złożył na ręce odchodzącej Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Gospodarki
Przestrzennej A. Kropp-Nowackiej.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że zatrudnienie osadzonych, to nie tylko chęć
wykorzystania ich pracy na rzecz miasta, należy pamiętać, że jest to także element procesu
resocjalizacji. Nie powinna dziwić również rozmowa Pani Prezydent z osadzonymi, bo to nie jest
żaden wstyd, że chcemy zapewnić im godziwe warunki pracy, tj. posiłki, ubranie, dowóz w
odpowiednich warunkach, czy zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pracy.
Radna E. KRZEWINA poparła zdanie p. Urbanowskiego odnośnie konferencji nt. „łatania” dziur.
„Chwalmy się, jeżeli coś zrobimy, a jeżeli coś mamy zamiar zrobić, to poczekajmy, aż to zadanie
zostanie wykonane, bo w ten sposób, wychodzimy na śmiesznych.”
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, że jest jedną z osób, która popiera pogląd p. Urbanowskiego
w kwestii pracowników Kancelarii. Radna poprosiła, aby Prezydent jeszcze raz wzięła pod rozwagę
ten temat. Radna dodała, że jak najbardziej jest - za - zatrudnieniem osadzonych, bo tak jak
powiedział Zastępca Prezydenta G. Leśniewicz, podstawowa zasada – resocjalizacja poprzez pracę.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki W. PARTYCKA wyraziła, podobnie jak radna
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Świątczak, poparcie dla głosu p. Urbanowskiego.
Radna B. PALMOWSKA również zauważyła, że nie był to pomysł trafiony. Jeżeli petent nie wie,
gdzie może załatwić swoją sprawę, może udać się do informacji.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że wszystkie uwagi w tym temacie przekaże
Prezydent I. Wieczorek.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, czy w spółkach z działem miasta i UMZ jest prowadzony
program - zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Zapytała także, czy jest możliwość wysypania
kruszywa na ul. Obywatelskiej?
Mieszkaniec H. OGRODOWCZYK poruszył problem toalet publicznych. Zasugerował, aby
zadanie utrzymania czystości i obsługi, powierzyć spółce MPGK, a korzystanie z toalet uczynić
odpłatnym.
Pkt 12.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady VI sesji Rady Miasta Zgierza.
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