Protokół Nr XXXV/13
XXXV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 10.00 - 19.15.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowi załączniki od 1a do 1d.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Zapytania mieszkańców.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2012.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz na rok 2012.
10.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2012 r.
12.Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
b) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Utworzenie
pracowni przyrodniczej w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu”,
c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,
e) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie wyrażenia poparcia dla
budowy drogi ekspresowej S-14 na odcinku od miejscowości Słowik do węzła
Lublinek,
f) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zawartości publikacji
w środkach masowego przekazu związanych z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miasto Zgierz,
h) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru
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Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna,
i) powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy
utrzymania zieleni oraz porządku i czystości,
j) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zgierz,
k) ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,
l) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza.
14.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15.Przyjęcie sprawozdania 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 XXXV sesję Rady Miasta
Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Na wstępie przywitał radnych, władze miasta, naczelników i innych pracowników Urzędu,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na
sesję. Następnie złożył życzenia imieninowe wszystkim solenizantom: Markom i Jurkom.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI w imieniu władz miasta również złożył życzenia
wszystkim solenizantom. Wspólnie z Z-ca Prezydenta B. BĄCZAKIEM wręczyli kwiaty radnym
Markowi Sencerkowi oraz Markowi Hilińskiemu a także Przewodniczącemu RMZ Jarosławowi
Komorowskiemu.
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu Klubu Radnych PO, także złożyła życzenia dzisiejszym
solenizantom. Do życzeń dołączyli się radni z Klubu Radnych Jerzego Sokoła.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Brak uwag do porządku obrad.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
W związku z brakiem uwag do protokołu Nr XXXIV/13 z XXXIV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 marca 2013 r. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego
przyjęcie:
Protokół Nr XXXIV/13 - głosowano: za - 23, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
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Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radna E. KRZEWINA złożyła interpelacje w sprawach: usunięcia słupa energetycznego
znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Boboli z ul. Witosa; zainstalowanie słupów
oświetleniowych na ul. Boboli; oznakowanie słupkami ostrzegawczymi przejazdu kolejowego
łączącego Osiedle 650-lecia z ul. Grotnicką; naprawę nawierzchni ul. Rozrywkowej (załącznik
nr 2).
Radny M. SENCEREK poprosił o wyjaśnienie okoliczności wskazanych w piśmie Fundacji
Medor złożonym w dniu sesji do UMZ (załącznik nr 3) - ewentualne powiadomienie
prokuratury zgierskiej oraz o przeanalizowanie wszelkich umów, które zawierało Miasto
z ww. podmiotem (załącznik nr 4). Radny powiedział, że w dniu sesji zgłosili się do Niego
przedstawiciele Schroniska "Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" oraz Stowarzyszenia
Patrolu Interwencyjnego As w Łodzi, chcąc zabrać głos w sprawie. Poprosił Przewodniczącego
RMZ o zgodę na wystąpienie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI udzielił głosu.
Pracownik Schroniska "Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" L. Siemieńskiego, pan
M. Kowalik powiedział, że schronisko jest atakowane, szkalowane i pomawiane przez
Fundację Medor - głównie za pomocą internetu. Wyjaśnił, że decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii odebrano Fundacji Medor pozwolenie na prowadzenie schroniska.
Powiadomienie takie trafiło także do urzędów miejskich w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim.
Mimo tego, do Medoru trafiły zwierzęta przejęte z Hotelu. Po wskazaniu, iż było to działanie
bezprawne,
rozpoczęły się ataki skierowane przeciwko Hotelowi. Pomówienia dotyczyły
m. in. tego, że przejęte przez Medor psy były w bardzo złym stanie, mimo, iż dokumentacja
temu zaprzecza. "Fundacja Medor potrafi z psa wycisnąć pieniądze trzykrotnie" - zauważył są to m. in. środki z umowy podpisanej z miastem Zgierz, darowizn, 1% podatku oraz kwot
uzyskanych ze sprzedaży zwierząt - Fundacja prowadzi cennik i mimo, iż uchwała Rady
Miasta Zgierza wskazuje, że zwierzęta mogą być wydawane tylko bezpłatnie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o złożenie stosownego pisma, opisu zdarzeń.
Zadeklarował, że Rada zajmie się tą sprawą. Poprosił także o wyjaśnienie kwestii dotyczącej
radnego Sencerka.
Radny M. SENCEREK wyjaśnił, iż pan Kowalik nie zna przebiegu sprawy z nim związanej.
Powiedział, że jego zagubiony pies, który był zaczipowany przez Fundację Medor (w związku
z tym jego dane były znane pani Adrzejewskiej), pomimo choroby - ropnej łapy, został
wykastrowany bez 14-dniowego okresu kwarantanny. Radny dodał, iż odniósł wrażenie,
że Fundacji chodzi tylko o "wyciągnięcie jak największej ilości pieniędzy". Przy odbiorze psa
musiał uregulować kwotę 320 zł. Nie wystawiono żadnego potwierdzenia, ani faktury. "Tam
pies to nie jest - jak mówił Święty Franciszek - nasz młodszy brat (...) to przedmiot do
wyciągania kasy" - dodał. Radny powiedział także, że - jak wskazano w piśmie autorstwa pani
Andrzejewskiej - nie przyjechał po psa w asyście policji. Policję wezwał wówczas gdy
zamknięto go w boksie, "z sentencją słowną taką, że może zmądrzeję, a jak nie to mnie
wykastrują" - wyjaśnił. Pies jest pod opieką weterynaryjną, ma "paprzącą" się ranę na
brzuchu. Kwestią rachunków od weterynarza i ewentualnie zasadnością wykonania samego
zabiegu powinna zająć się Okręgowa Izba Weterynaryjna i Prokuratura - zauważył. Radny
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wyraził także współczucie dla wszystkich innych mieszkańców Zgierza, którzy mieli do
czynienia z Fundacją.
Pan M. KOWALIK odnośnie metod działania Fundacji Medor dodał, iż w połowie 2011 roku
doszło do sytuacji, kiedy pani Andrzejewska przybyła pod schronisko, żeby się z nami
rozliczyć "wraz bandami ludzi wyglądających na kiboli, którzy mieli siekiery zatknięte za
paskami". Pisała o tym wówczas prasa, wszystko zostało udokumentowane.
Radny J. SOKÓŁ powiedział, że sprawa jest na tyle poważna, że Rada powinna wystąpić do
Prokuratury by temat wyjaśnić.
Radny M. PILARSKI poparł wniosek radnego J. Sokoła. Powiedział, że Rada powinna
upoważnić Przewodniczącego RMZ do wystąpienia do Prokuratury. Narażono bowiem na
„szwank” zdrowie i życie funkcjonariusza publicznego - radnego M. Sencerka. Ponadto,
Fundacja Medor bezprawnie pobiera opłaty za zwierzęta - tym powinna zająć się Komisja
Rewizyjna RMZ - jak również zasadnością wydatkowania jakichkolwiek środków z budżetu
Miasta na funkcjonowanie fundacji (Gmina Miasto Zgierz ma podpisaną umowę ze
schroniskiem w Pabianicach) - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o przygotowanie wniosku w ww. sprawie.
Radna B. PALMOWSKA złożyła zapytania dot. programu Święta Miasta – kosztów związanych
z zaplanowanymi występami zespołów Afromental, Majka Jeżowska i Budka Suflera; terminu
usunięcia śmieci wzdłuż ul. Długiej; terminu rozpoczęcia budowy ul. Witosa oraz ul. Żytniej;
rozstrzygnięcia przetargu dot. gospodarowania odpadami (załącznik nr 5).
Radny K. WĘŻYK składa interpelacje w sprawach: załatania dziur na ul. Gałczyńskiego,
zamontowanie ławek na ul. Staffa, ul. Tuwima i ul. Parzęczewskiej; planowanego remontu
miejskiego szaletu, który mieści się przy SP Nr 4 (załącznik nr 6). Radny zwrócił także uwagę
na potrzebę wyczyszczenia terenu za WSzS w Zgierzu, pomiędzy ul. Kamienną, ul. Boya
Żeleńskiego i ul. Parzęczewską.
Radny S. PELIKAN zgłosił interpelację w sprawie przekazania mieszkańcom miasta ulotek
informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami (załącznik nr 7).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto A. ŁASZCZEWSKI złożył wnioski w sprawach:
likwidacji nierówności na nieutwardzonej części ul. Dubois, urządzenie parkingu na
ul. Cezaka, podniesienie poziomu krawężnika przy przystanku na ul. 1 Maja oraz
spowodowanie niezalewania przez wody roztopowe pochodzące z ul. E. Plater nieruchomości
położonej przy ul. Długiej 69 (załącznik nr 8).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek E. FRANKOWSKA zgłosiła wnioski
w sprawach: załatania ubytków na ul. Chełmskiej, ul. Zagajnikowej, ul. Iglastej; naprawę
studzienki kanalizacyjnej na ul. Sosnowej; wyrównanie równiarką ul. Koszarowej; zwrócenia
się do PKP w sprawie bezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe na ul. Sosnowej; zwrócenie
uwagi na niebezpieczne przejście dla pieszych pod wiaduktem na ul. Łódzkiej; założenie
progów spowalniających na ul. Zagajnikowej (załącznik nr 9).
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Radny A. MIĘSOK złożył interpelację dot. niezgodnego z przepisami prawa zwolnienia
z funkcji z-cy dyrektora Gimnazjum Nr 2 pani D. Gryty. Radny zapytał m. in., skąd pochodziły
środki przeznaczone na wypłacenie odszkodowania (załącznik nr 10). Radny odniósł się także
do wypowiedzi pana Marcina Zalewskiego - przedstawiciela Łódzkiego Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - który powiedział, że projekt przedłożony przez UMZ
jest tymczasowy i urąga zasadom budowlanym, ponieważ przy jego realizacji zalaniu mogłaby
ulec droga krajowa nr 91, a torom grozi podmycie. Radny poprosił o odniesienie się do tych
"medialnych rewelacji", zapytał, czy jest to prawdą i gdzie leży wina?
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że swoje interpelacje złoży w formie pisemnej (załączniki
nr 11-13).
Radna A. Grzelak-Makowczyńska powiedziała, że Rada Osiedla Krzywie-Chełmy rozniosła
wszystkim mieszkańcom zarówno deklaracje związane z gospodarką odpadami jak i ulotki
informacyjne.
Pkt 5
Zapytania mieszkańców
Mieszkaniec M. KOLENDA zauważył, że na stronie internetowej opublikowane są
nieobowiązujące już uchwały dot. tematu gospodarki odpadami. Odnosząc się do podjętych na
XXXIV sesji uchwał "śmieciowych", zapytał, czy zostały one opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Woj. Łódzkiego, czy obowiązują? Zwrócił uwagę, że rozsyłanie deklaracji
powinno rozpocząć się od momentu, kiedy uchwała przyjmująca wzór dokumentu wejdzie
w życie. Pytał także o sposób wypełnienia deklaracji i odbioru odpadów z nieruchomości,
które są jednocześnie miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności. Zapytał także
o zasadność podjęcia decyzji o wprowadzeniu pojemnika na szkło kolorowe przy selektywnej
zbiórce odpadów. Wg pana Kolendy, Rozporządzenie, na podstawie którego podjęto taka
decyzję, jest już nieaktualne. Odnośnie "Akcji zima", zapytał, kiedy zostanie posprzątana ulica
Stępowizna i ul. Popiełuszki?
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zauważyła, że należy wprowadzić „opłatę za nieposprzątane
odchody psie”. Zapytała, czy będzie obowiązek czipowania zwierząt, kiedy zostanie
wydzielony pas pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Dmowskiego, oraz czym uzasadnione
jest zarządzenie Prezydenta (z dnia 09 kwietnia) o sprzedaży nieruchomości przy
ul. Popiełuszki?
Mieszkaniec A. ŁASZCZEWSKI zapytał, czy 'innowacyjne metody" w zakresie sprzątania ulic
prowadzone przez MPGK będą obowiązywały już na stałe (sprzątanie w nocy; zdmuchiwanie
nieczystości na pobliskie nieruchomości)?
Mieszkaniec K. J. WIECZOREK zapytał o termin ogłoszenia przetargu na prowadzenie zadań
związanych gospodarką odpadami i o przybliżoną datę jego rozstrzygnięcia. Odnosząc się do
projektu budowy kanalizacji sanitarnej, zapytał, czy Gmina Miasto Zgierz, która jest
właścicielem co najmniej kilku nieruchomości objętych projektem, będzie wywiązywała się ze
swojego obowiązku wykonania przyłączeń. Dodał, że z informacji, które posiada wynika, że
środki zapisane w budżecie na ten cel, są niewystarczające. Zwrócił się także do Pani
Prezydent z zapytaniem, czy powoła do życia prywatną gazetę w miejsce zlikwidowanego
ITZ?
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Mieszkaniec I. ANTCZAK odnosząc się do nieobecności Pani Prezydent w UMZ oraz na sesjach
RMZ, skierował pytanie w tym zakresie do Przewodniczącego RMZ (załącznik nr 14). Zadał
również szereg pytań skierowanych do Pani Prezydent dot. kontroli NIK-u i strat w budżecie
miasta związanych z nieustaleniem opłat planistycznych, gospodarki odpadami, członkostwa
z radach nadzorczych spółek z udziałem miasta, ostatniej skandalicznej publikacji ITZ
(załącznik nr 15).
Mieszkaniec R. GAJDA złożył wniosek o nadanie drodze, mieszczącej się pomiędzy ul. Długą
a ul. 3 Maja, nazwy imieniem Marka Szwarca – malarza i rzeźbiarza (załącznik nr 16).
Pkt 6
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI odnośnie inwestycji drogowych, powiedział, że to co było
zaplanowane, zostało zrealizowane. Rozstrzygnięto już przetargi na ul. Witosa, ul. Zawiszy,
ul. Żytnią, podpisano także stosowne umowy; rozstrzygnięto również przetarg na uzbrojenie
brakujących elementów w Parku Przemysłowym, wykonywana jest kanalizacja
w ul. Mireckiego, podpisana jest też umowa na Rewitalizację Historycznego Centrum Miasta.
Miasto wystąpiło już do Starostwa ze zgłoszeniem na utwardzenie ul. Suchowolca.
W odniesieniu do pytań dot. gospodarki odpadami, przetarg został już ogłoszony - informacja
jest umieszczona w różnych publikatorach. Przewidywany termin otwarcia ofert to 20 maja
br. - w czerwcu planuje się podpisanie umowy. Z-ca Prezydenta powiedział także, że ulotki
informacyjne są roznoszone razem z deklaracjami. Odpowiadając panu M. Kolendzie
wytłumaczył, że w przypadku nieruchomości mieszanej, stosuje się przepisy ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w pełnym zakresie. Oprócz ponoszenia opłaty (zależnej od
ilości osób zamieszkałych) z tytułu odbioru odpadów komunalnych, koniecznością będzie
podpisanie także umowy z przedsiębiorstwem świadczącym takie usługi i ponoszenie
dodatkowych koszów w związku z prowadzeniem działalności. Z-ca Prezydenta dodał,
że pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.
Odpowiedzi w kwestii kontroli NIK-u prowadzonej w UMZ oraz opłat planistycznych udzieliła
także Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji UMZ M. TAŁAJKO.
Budżet miasta nie poniósł żadnej straty w związku z ww. opłatami - wyjaśniła. Pierwszą
przesłanką do naliczenia opłaty, jest zawarcie aktu notarialnego kupna sprzedaży danej
działki, w terminie obowiązywania 5 lat od uchwalenia planu (termin upływa w 2015 roku).
Drugą przesłanką jest zapewnienie w budżecie miasta środków na dokonanie szacunków
różnicy wartości. Takie czynności zostały podjęte - w 2012 roku umieszczono kwotę
w wysokości 5 000 zł na wykonanie operatu. Wyłoniono już firmę do sporządzenia
dokumentu. Kwota wykonania jednego operatu wynosić będzie 306 zł. Na ten moment nie
było żadnych strat z tytułu opłat planistycznych - dodała.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że podejmie rozmowy z zarządem MPGK w sprawie
sprzątania ulic. Taka sytuacja się nie powtórzy - dodał w odpowiedzi panu
A. Łaszczewskiemu.
Radny A. MIĘSOK w nawiązaniu do wypowiedzi Naczelnik M. Tałajko zapytał, czy w 5-letnim
okresie uchwalenia miejscowego planu, nie zostały zawarte żadne umowy kupna-sprzedaży?
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Naczelnik M. TAŁAJKO wyjaśniła, że w przypadku zawarcia umów kupna-sprzedaży, aby
obliczyć opłatę planistyczną, w pierwszej kolejności koniecznością byłoby zabezpieczenie
środków w budżecie miasta na wykonanie operatu szacunkowego. W 2012 roku zawarto trzy
takie akty, ale dopiero jesienią 2012 roku, zostały zaplanowane i uchwalone środki
w budżecie. Czas na pobranie opłat, mamy do 2015 roku - dodała.
Pkt 7
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 7 a)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI. Wyjaśnił, że projekt uchwały został umieszczony w odrębnym pkt porządku
obrad ze względu na konieczność odesłania pisma do skarżącego. Termin udzielenia
odpowiedzi mija w dniu sesji- dodał. Powiedział, że Komisja Rewizyjna RMZ rozpatrywała
sprawę i skargę pana K. J. Wieczorka, uznała za bezzasadną.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi
do projektu:
a) w § 3 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza",
b) w załączniku do uchwały, w 6 akapicie, wyraz: "aniżeli" zastąpić wyrazami: "a nie".
Uwaga Komisji z pkt b) została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. Zapytał, czy na sali obrad znajduje
się skarżący. Skarżącego nie było. W związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod głosowanie
w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 11, przeciw - 3, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/373/13 w sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Zgierza.
Pkt 8
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2012
Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Prezentacja
przygotowana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu E. LESIAK
w stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Prezentację multimedialną omówił Koordynator ds. Informatyzacji w Miejskim Ośrodki
Pomocy Społecznej M. MELANIUK wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
E. LESIAK. Dyrektor dodała, że informacje nt. kolejnego pkt porządku obrad, czyli ocena
zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz na rok 2012 zawarte są także
w prezentacji.
Radny A. MIĘSOK zapytał o wysokość voucherów na usługi fryzjerskie, dentystyczne,
lekarskie itp. o których wspomniała w prezentacji Pani Dyrektor?
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Dyrektor MOP E. LESIAK wyjaśniła, że koszty są zróżnicowane. Każda usługa jest inaczej
wyceniona. Szczegółowe informacje zostaną udzielone w późniejszym czasie.
Radny Z. SOBCZAK zwrócił uwagę, iż większy nacisk należy położyć na aktywizację
mieszkańców do pracy, niż na tzw. działalność "rozdawniczą".
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy można zwiększyć liczbę osób korzystających
z możliwości wykonywania pracach społecznie - użytecznych?
Dyrektor MOPS E. LESIAK wyjaśniła, że w roku 2012 r., dofinansowanie z PUP dotyczyło 37
stanowisk, z czego skorzystało 71 osób. Zapotrzebowanie byłoby na pewno wyższe. W tym
roku dofinansowano już 70 stanowisk, więc możliwości są większe.
Radny Z. ZAPART w odniesieniu do wypowiedzi radnego Z. Sobczaka powiedział, że MOPS
wykonuje zadania zlecone przez rząd. Uwagi dot. pomocy społecznej należy kierować do
sejmu. My możemy tylko podziękować Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom Ośrodka za
zaangażowanie w pracę - dodał.
W związku z brakiem kolejnych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 0, sprawozdanie zostało przyjęte.
Pkt 9
Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz na rok 2012
Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący RMZ przeszedł do kolejnego pkt
porządku obrad.
Pkt 10
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście
Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 20 do nr 22 do protokołu.
Głos zabrała Z-ca Komendanta Powiatowego Policji I. LEWANDOWSKA. Odnośnie stanu
kadrowego, powiedziała, że brakuje ok. 50 policjantów. Nie jest to sytuacja łatwa i wymaga
podjęcia działań. W kwestii stanu obiektów należących do Komendy Powiatowej Policji
dodała, że jednostka została "doposażona" w kwotę 2,5 mln zł na remont budynku. Prace
rozpoczną się w niedługim czasie. Z-ca Komendanta podziękowała za dotychczasową
współpracę i środki przekazane na rzecz Komendy. Zaapelowała jednak o dofinansowanie
Policji w ramach służb ponadnormatywnych.
Radny A. MIĘSOK zapytał, ile kosztuje jeden etat takiej służby?
Z-ca Komendanta I. LEWANDOWSKA powiedziała, że to koszt ok. 180 - 190 zł/dzień.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił uwagę na problemy, które pojawiają się
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w ruchu drogowym: wjazd pojazdów o ciężarze powyżej 8 ton na końcówkę ul. Szczawińskiej.
Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Z-ca Komendanta I. LEWANDOWSKA powiedziała, że Policja bierze pod uwagę wszystkie
sugestie. Dodała jednak, że Wydział Ruchu Drogowego liczy w tym momencie 24 policjantów,
którzy powinni zabezpieczyć 2000 km dróg. Zapotrzebowanie jest większe niż możliwości dodała.
Radny M. HILIŃSKI odnosząc się do likwidacji Straży Miejskiej w Ozorkowie, zapytał czy nie
ma obawy o wzrost przestępczości?
Z-ca Komendanta I. LEWANDOWSKA wyjaśniła, że Straż Miejska w Ozorkowie liczyła trzy
etaty i była to zupełnie "inna formacja". Policja wydała w tej sprawie negatywną opinię. Każdy
dodatkowy mundur, to inwestycja w porządek - my postrzegamy tą sytuację bardzo źle. W
całym powiecie zgierskim występuje duże zagrożenie bezrobociem i dość znaczna patologia,
wynikająca także częściowo z braku pracy.
Radny Z. ZAPART zapytał, czy w ramach współpracy ze zgierską Strażą Miejską, można
utworzyć patrole tzw. mieszane?
Z-ca Komendanta I. LEWANDOWSKA zauważyła, że KPP w Zgierzu jest jedyną jednostką
w woj. łódzkim, która w takim zakresie współpracuje ze Strażą Miejską - głęboki ukłon dla
Komendanta Straży - dodała. Współpraca jest na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy ponad
300 wspólnych służb - powiedziała - ale niestety etatów ubywa w obu jednostkach.
Radna B. PALMOWSKA przychyliła się do słów uznania, mówiąc, że przedstawiciele zarówno
Policji jaki i Straży pojawiają się na każdym posiedzeniu rady osiedla.
Głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu W. MRULEWICZ. Mówił
o działaniach podejmowanych przez PSP, oraz o ogromnym wsparciu jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Zwrócił także uwagę na konieczność wymiany samochodu OSP w Zgierzu.
Radny T. KUPIS zapytał o możliwość wymiany samochodu OSP.
Z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu W. MRULEWICZ wyjaśnił, że
finansowanie OSP to środki z budżetu samorządu.
Następnie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWSKI. Powiedział, że sytuacja
kadrowa w Straży poprawia się. Od 1 kwietnia do zgierskiej Straży przeszło dwóch
funkcjonariuszy ze Straży Miejskiej w Ozorkowie i przewiduje się, że przejdzie jeszcze trzeci.
Na terenie miasta pojawiły się także patrole piesze - dodał.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o sprawdzenie, czy w sposób legalny zostały
przycięte drzewa na skraju granicy miasta przy ul. Szczawińskiej.
Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWSKI powiedział, że podejmie działania w tym
zakresie.
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Radny A. FRACH mówił o zaśmieconych terenach po obu stronach ul. Długiej za mostem oraz
o konieczności ich posprzątania. Zapytał jak wygląda sprawa obowiązku odśnieżania
chodnika przy posesjach należących do miasta?
Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWSKI wyjaśnił, że zaśmiecony teren o którym mówił
radny, należy do GDDKiA - stan porządkowy tych nasypów został przekazany - sprawa jest w
toku. W kwestii odśnieżania, powiedział, że chodnik, który jest oddzielony chociażby pasem
zieleni od danej nieruchomości, należy do właściciela pasa drogowego. Ustawa nie przewiduje
w tym przypadku żadnych sankcji - można wskazać tylko potrzebę uprzątnięcia terenu.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy Straż powróci do nocnych patroli mieszanych
prowadzonych wspólnie z Policją?
Komendant D. BEREŻEWSKI powiedział, że mimo wszystko nadal w Straży pozostają trzy
wakaty, dlatego mogą pojawić się pewne trudności w zakresie patrolowania miasta w nocny.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, czy na ulicach pojawią się patrole piesze?
Komendant D. BEREŻEWSKI powiedział, że codziennie, minimum jeden patrol pieszy porusza
się po mieście. Każdy rodzaj patrolu (zmotoryzowany, rowerowy, pieszy) ma jednak swoje
plusy i minusy. Patrole zmotoryzowane mają głównie charakter interwencyjny. Patrole piesze
są praktycznie "niemobilne - nie są w stanie podejmować interwencji na obszarze całego
miasta. Patrole rowerowe sprawdzają się głównie w okresie wakacyjnym w obszarze np.
Parku Miejskiego, czy Malinki. Dwa główne obszary patroli pieszych to centrum miasta oraz
Osiedle 650-lecia.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o interwencję w kwestii nieprawidłowego
parkowaniu dużych pojazdów - przyczep - na chodnikach lub jezdniach w okolicy ul.
Kolejowej, ul. Wschodniej i ul. Kuropatwińskiej.
Komendant D. BEREŻEWSKI powiedział, że Gmina Miasto Zgierz przejęła od PKP ulicę
Kolejową - jeżeli właściciel pojazdu nie usunie zagrożenia, które powodują pozostawione na
ulicy naczepy - być może dobrym rozwiązaniem byłaby zmiana organizacji ruchu i całkowity
zakaz parkowania w tym miejscu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK poruszył temat podrzucania śmieci
głównie w okolicach blokowisk oraz o psich odchodach, które pojawiają się już nawet na
chodnikach.
Komendant D. BEREŻEWSKI wyraził nadzieję, że z chwilą wejścia w życie nowych przepisów
sytuacja związana ze śmieciami się zmieni. Dopiero Regulamin uchwalony na poprzedniej
sesji dokładnie określił, co właściciel może zrobić z psimi odchodami (można wyrzucać je do
pojemników z odpadami mieszanymi). Komendant mówił także o potrzebie prowadzenia
kampanii społecznej w tej sprawie.
W związku z brakiem innych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
podziękował za przygotowanie materiałów i omówienie tematu, a następnie przeszedł do
kolejnego pkt porządku obrad.
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Pkt 11
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2012 r.
Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Do tematu wprowadziła
Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży UMZ
R. MALINOWSKA.
Radny M. HILIŃSKI odnośnie wysokości nagród za osiągnięcia w zakresie kultury, zapytał, czy
jest możliwość, aby te kwoty były wyższe?
Z-ca Naczelnika R. MALINOWSKA wyjaśniła, że tak został skonstruowany budżet miasta.
Wydział realizuje wiele różnych zadań, m. in. współpracuje z organizacjami pozarządowymi
i jednostkami organizacyjnymi miasta.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1, sprawozdanie zostało przyjęte.
Pkt 12
Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań
Materiał w formie papierowej stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Radny M. HILIŃSKI zapytał o liczbę zgłoszeń w zakresie uszkodzeń pojazdów w związku ze
złym stanem dróg oraz o pozimowe sprzątanie.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI zauważył, że przedmiotem sesji będzie m. in. projekt
uchwały w sprawie powierzenia zadań miasta spółce MPGK - sytuacja zostanie uregulowana.
Harmonogram prac także w zakresie pozimowego sprzątania zostanie opracowany. W kwestii
ilości zgłoszeń dot. uszkodzeń pojazdów, powiedział, że na ten moment, nie ma takich
informacji.
Naczelnik Wydziału A. KWIATKOWSKI dodał, że zgłoszenia są rozpatrywane przez firmę
ubezpieczeniową. Dokładna informacja może być dostępna w późniejszym terminie.
Radny T. KUPIS zapytał, czy jest wiedza nt. potrzeb w zakresie napraw ciągów
komunikacyjnych - ulic, chodników i zieleni?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że uzupełnianie ubytków jest wykonywane na
bieżąco. Dokonywane są także inne prace - równanie, wysypywanie tłuczniem. Środki
w budżecie będą przesuwane pomiędzy działami, tak aby była możliwość kontynuowania
prac.
Radny T. KUPIS wyraził opinię, iż jego zdaniem, należy ułożyć harmonogram prac związanych
z naprawą ulic.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że w pierwszej kolejności, naprawiane są ulice,
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których stan zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI powiedział, że Rada Osiedla
nie jest zadowolona z Akcji zima. Drogi boczne nie były odśnieżane na bieżąco. Na przyszłość,
zaproponował podział miasta na rejony lub zlecanie części zadań podwykonawcom.
W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI podziękował za
przygotowanie materiału i omówienie tematu, a następnie ogłosił przerwę obiadową.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKi wznowił obrady po przerwie. Następnie poprosił
radnego J. Sokoła o sformułowanie wniosku do prokuratury.
Radny J. SOKÓŁ zgłosił wniosek: "Rada Miasta Zgierza kieruje wniosek do Prokuratury
o zbadanie sprawy pana radnego Marka Sencerka - zdarzenie, które miało miejsce
22 kwietnia 2013 r."
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał: "I zobowiązuje, Rada zobowiązuje
Przewodniczącego Rady o przekazanie..."
Radny J. SOKÓŁ dodał: "Rada Miasta Zgierza upoważnia Przewodniczącego Rady Miasta
Zgierza, radnego Jarosława Komorowskiego do złożenia wniosku do Prokuratury."
Radny T. KUPIS zapytał, czy radny Sencerek sam, osobiście wystąpił do Prokuratury?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że to nie ma znaczenia. Następnie zapytał:
"kto z państwa radnych jest za wnioskiem radnego Sokoła by zobowiązać Przewodniczącego
Rady Miasta Zgierza do złożenia doniesienia do Prokuratury o domniemaniu popełnienia
przestępstwa, proszę o podniesienie ręki do góry?"
W głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek został podjęty.
Pkt 13 a)
skargi na Prezydenta Miasta Zgierza - projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI. Powiedział, że Komisja Rewizyjna RMZ rozpatrywała sprawę i skargę pani
Jolanty Taha, uznała za bezzasadną.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi
do projektu:
a) w § 1 wyraz: "Nr" napisać z małej litery,
b) w § 3 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza",
c) w załączniku do uchwały, w 1 akapicie, po wyrazie: "skierowanym" dodać wyrazy: "jak
pisze skarżąca" a wyrazy "Pani Wojewody Miasta Łodzi" wziąć w cudzysłów.
Uwagi Komisji z wyjątkiem uwagi z pkt b) zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. Zapytał, czy na sali obrad znajduje
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się skarżąca. Skarżącej nie było. W związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod głosowanie
ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/374/13 w sprawie skargi na Prezydenta
Miasta Zgierza.
Pkt 13 b)
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Utworzenie pracowni
przyrodniczej w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu” - projekt uchwały omówił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 25).
Komisja Budżetu i Finansów RMz wydała opinie pozytywną (załącznik nr 26).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi
do projektu:
a) w tytule uchwały oraz w § 1 przy nazwie projektu, wyraz: "nr" napisać z dużej litery,
b) w § 5 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza".
Uwaga Komisji z pkt a) została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/375/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Utworzenie pracowni przyrodniczej
w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu”.
Pkt 13 c)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych - projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 27).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK nie zgłosił uwag do
projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny J. SOKÓŁ mówił o dużej ilości nowych inwestycji, które proponuje Pani Prezydent.
Wśród 17 nowych zadań jest tylko jedno, o które zabiegał Klub Radnych Jerzego Sokoła.
Dodatkowo jest szereg aktualnych dokumentacji wykonanych na inne inwestycje, które
należy ukończyć w pierwszej kolejności, np. ul. Żytnia, ul. Witosa. Radni nie powinni być
zaskakiwani takimi nowymi pomysłami - dodał.
Radny M. HILIŃSKI zaapelował do wnioskodawców o ponowne przeanalizowanie tego
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projektu uchwały. Jest wiele rozpoczętych inwestycji. Miasto poniesie koszty na wykonanie
nowych dokumentacji, a nie ma żadnej gwarancji, że inwestycje zostaną wykonane
w późniejszym okresie.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zauważył, że projekty dotyczą drobnych inwestycji,
które zostaną ukończone w niedługim czasie.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI potwierdził słowa radnego Macińskiego. Zaznaczył że te
inwestycje mają szansę na realizację w bieżącym roku. Wykonanie nowej dokumentacji
dotyczy np. wiaduktu na ul. Czerwieńskiego, ponieważ ta, którą posiada UMZ jest nieaktualna.
Podobnie z ul. Śniechowskiego – we wrześniu będzie możliwość wystąpienia o tzw.
"schetynówkę".
Radna B. PALMOWSKA zapytała o wszystkie inne aktualne projekty, które teraz „leżą
w szufladzie i czekają na swoją kolej”. Zasugerowała, aby przyjrzeć się tym, które już są.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że w odniesieniu do części dokumentacji jest
konieczność dokonania aktualizacji, tak, aby spełniała obecne wymagania, np. w przypadku
wspomnianego już wiaduktu.
Radna E. KRZEWINA zapytała o 70 000 zł przeznaczone na ul. Obywatelską?
Skarbnik D. KUBIAK powiedziała, że w zakres prac wchodzi położenie nakładki asfaltowej.
Radny K. WĘŻYK zapytał, jaki zakres działań przewiduje się na ul. Kamiennej?
Naczelnik A. KWIATKOWSKI wyjaśnił, że chodzi o odwodnienie fragmentu wjazdu do
gimnazjum oraz wykonanie projektu.
Radny A. FRACH odnośnie ul. Czerwieńskiego, wyraził opinię, iż kwota przeznaczona na
dokumentacje jest wysoka.
Naczelnik A. KWIATKOWSKI powiedział, że dokumentacja odtworzeniowa poszerzona jest
o ul. Reymonta.
Radny K. WĘŻYK poprosił, aby na przyszłość, projekty uchwał dot. zmian w budżecie,
pojawiały się przynajmniej na kilka dni przed sesją.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że duża liczba zmian spowodowała opóźnienie w tym
miesiącu.
W związku z brakiem innych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 4, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/376/13 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.
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Pkt 13 d)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 - projekt uchwały wraz
z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 28).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następującą
uwagę:
a) przed numerem uchwały wykreślić wyraz: "Nr".
Uwaga Komisji została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 14, przeciw - 3, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/377/13 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.
Pkt 13 e)
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy
drogi ekspresowej S-14 na odcinku od miejscowości Słowik do węzła Lublinek - projekt
uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następującą
uwagę:
a) w § 4 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza",
b) w załączniku do uchwały, w ostatnim wierszu pierwszego akapity, wyraz: "Centrum"
napisać z małej litery.
Uwaga Komisji z pkt b) została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zauważył, że z treści
stanowiska nie wynika dlaczego Rada powinna podjąć taką uchwałę. Prawdopodobnie,
w nowym Rządowym Programie Budowy Dróg nie ma zapisu dot. projektu budowy drogi
S-14. W ślad za stanowiskiem, działania powinni podjąć parlamentarzyści z okręgu łódzkiego.
Przewodniczący H.URBANOWSKI zaproponował nową treść stanowiska.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI nie zgodził się z przedmówcą. Wyjaśnił, iż przychylając
się do prośby Pani Prezydent przedstawił procedowany projekt. Stanowisko jest reakcją na
działania pozostałych zainteresowanych stron - dodał
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu M. WOLSKI powiedział, że
w projekcie nie ma słowa o drodze krajowej nr 71, która dla Zgierza jest bardzo ważna.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA wyraziła opinię, że dobrze byłoby jednak podać powód
wyrażania stanowiska.
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Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że jeśli będzie wola radnych to można
rozszerzyć stanowisko. Faktem jest, że obawy członków Stowarzyszenia na rzecz budowy
S-14 spowodowały, że wszystkie samorządy mają podjąć taką uchwałę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku ze zgłaszanymi uwagami poprosił
o przygotowanie nowej, rozszerzonej treści stanowiska.
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA po krótkiej przerwie, odczytała przygotowane
stanowisko.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przyjął nową treść w formie autopoprawki do
projektu.
Radny Z. ZAPART zaproponował przekazanie uchwały parlamentarzystom z okręgu
łódzkiego.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przyjął uwagę w formie autopoprawki.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak B. STOŻEK zauważył, że na stronie internetowej
Ministerstwa Transportu zamieszczona jest informacja dot. planowanych inwestycji i niestety
nie umieszczono tam budowy drogi S-14.
W związku z brakiem innych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/378/13 w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miasta Zgierza w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S-14
na odcinku od miejscowości Słowik do węzła Lublinek.
Pkt 13 f)
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zawartości publikacji
w środkach masowego przekazu związanych z osobami pełniącymi funkcje publiczne projekt uchwały wraz z autopoprawką dot. treści stanowiska przedstawił Przewodniczący
RMZ J. KOMOROWSKI.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następującą
uwagę:
a) w § 4 wyraz: "podjęcia" zastąpić wyrazami: "ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta
Zgierza",
b) w załączniku do uchwały, wyraz: "dora" zastąpić wyrazem: "dobra".
Uwaga Komisji z pkt b) została przyjęta w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
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Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/379/13 w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miasta Zgierza dotyczącego zawartości publikacji w środkach masowego
przekazu związanych z osobami pełniącymi funkcje publiczne.
Pkt 13 g)
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 29)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 31)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK nie zgłosił uwag.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/380/13 w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Pkt 13 h)
wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 32)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 33)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) ustalić dokładną nazwę projektu,
b) w pierwszym wierszu podstawy prawnej wykreślić wyrazy: "ust. 1 i",
c) w § 1 wyraz: "Projektem" wziąć w cudzysłów.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/381/13 w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 5 minut przerwy na wniosek Z-cy Prezydenta
B. Bączaka.
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Po przerwie.
Pkt 13 i)
powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy
utrzymania zieleni oraz porządku i czystości - projekt uchwały wraz z autopoprawką
przedstawił Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 34)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 35)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) w 9 wierszu podstawy prawnej, wykreślić wyrazy: "ust. 1",
b) w § 1 ust. 2, po wyrazie: "prace" dodać wyraz: "dotyczące".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny M. HILIŃSKI zapytał, czy można spodziewać się podobnej uchwały, powierzającej
zadania miasta spółce MPGM?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że MPGK jest miejską spółką i jeśli można
takie działania podjąć, to byłoby warto.
W związku z brakiem innych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/382/13 w sprawie powierzenia
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu
obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania
zieleni oraz porządku i czystości.
Pkt 13 j)
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 36)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) w załączniku Nr 1, w tabeli, brakuje wiersza o liczbie porządkowej nr 3,
b) w załączniku Nr 1, w tabeli, poz. 14 i 15 wyraz: "PDPS" zastąpić wyrazem: "DPS",
c) w załączniku Nr 1, w tabeli, poz. 71 i 72 wyrazy: "jednostka wojskowa" zastąpić wyrazami:
"stacja benzynowa",
d) w załączniku Nr 1, w tabeli, poz. 85 wyraz: "Zeltor" zastąpić wyrazem: "Sienkiewicza",
e) w załączniku Nr 1, w tabeli, poz. 94 i 95 wykreślić wyraz: "(Zeltor)"
f) w załączniku Nr 3, w § 1 wyraz: "Miasta" napisać z małej litery.
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Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/383/13 w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.
Pkt 13 k)
ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 37)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 38)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) w § 1 przed wyrazami: "Miasto Zgierz" dodać wyraz: "Gmina",
b) w § 1 wyrazy: "przystankami komunikacyjnymi" wziąć w cudzysłów.
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/384/13 w sprawie ustalenia opłaty za
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Miasto Zgierz.
Pkt 13 l)
zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej
w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji
miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza - projekt uchwały przedstawił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinię pozytywną (zał. nr 39)
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 40)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 41)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) w § 1 w szóstym wierszu, wyraz: "marca" zastąpić wyrazem: "lutego",
b) w § 1 pkt 1 wyraz: "tradycyjny" zastąpić wyrazem: "tradycyjne",
c) w § 3 wyrazy: "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku" zastąpić wyrazami:
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"od pierwszego dnia miesiąca następującego po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego".
Uwagi Komisji zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny A. MIĘSOK odnosząc się do materiału przygotowanego przez Kierownika MUK
uzasadniającego wzrost cen biletów (załącznik nr 42), zauważył, że wskazuje się, iż podwyżka
została zapisana w uchwale budżetowej na bieżący rok – to nie jest wystarczający powód.
Radny dodał, że nie wprowadzono żadnego programu oszczędnościowego
w przedsiębiorstwie „Markab”, nie wykonano analizy rozkładów jazdy. Podwyżka jest bardzo
wysoka, biorąc pod uwagę zubożałe społeczeństwo Zgierza i wg radnego, nie ma
uzasadnienia.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zauważył, że w latach od 2005 do 2011 nie było żadnych
podwyżek, uwzględniających chociażby inflację. Rozkład jazdy autobusów już został
zmieniony i nieco ograniczony. Ponadto, faktycznie, podczas przyjmowania budżetu na rok
2013, mówiono o konieczności podniesienia cen biletów komunikacji miejskiej. Z-ca
Prezydenta zauważył, że dodatkowo, uchwała wprowadza możliwość korzystania z biletu
elektronicznego. Przypomniał, że dotacja z budżetu miasta to ok. 46% całego budżetu MUK-u.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu H. URBANOWSKI powiedział, że np.
w mieście Żory, wprowadzono bezpłatną komunikację, dzięki czemu ograniczony został ruch
samochodowy, środowisko jest mniej zanieczyszczone. Wiele samorządów tworzy nowe
rozwiązania. U nas - dodał - jedyna receptą na wszystko jest podwyżka - nastroje
mieszkańców są bardzo złe. Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę na konieczność
wprowadzenia oszczędności w administracji – za przykład takich działań podał Pabianice.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK zauważył, że za taką „bezpłatną” dla mieszkańców komunikację
ktoś musi mimo wszystko płacić. Ktoś - czyli miasto. Gdyby zastosować takie rozwiązane
w naszym mieście, autobusy pewnie nie miałyby po czym jeździć - bo nie stać by nas było na
remonty dróg – dodał.
Radny M. HILIŃSKI powiedział, że tłumaczenie tym, że Miasto dopłaca do komunikacji 46%
budżetu MUK-u, nie jest wystarczające. Czy mamy spodziewać się kolejnej podwyżki? zapytał. W mieście jest duże bezrobocie, a my sięgamy do kieszeni zwykłych ludzi – zauważył
radny - trzeba szukać oszczędności.
Radny T. KUPIS zauważył, że rok temu, koszty paliwa były zdecydowanie wyższe, niż w roku
bieżącym. Czy nie możemy wstrzymać się z podwyżką do momentu ogłoszenia przetargu na
nowego przewoźnika?- zapytał.
Radna B. PALMOWSKA powiedziała, że stale rosną koszty utrzymania, co nie ma niestety
przełożenia na pozostające bez zmian wynagrodzenia za pracę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że podwyżki są ustalane na różnych
szczeblach, nie tylko samorządowej, ale także rządowej i nikt nie ma na to wpływu.
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Radny M. HILIŃSKI zapytał o bilety 10-przejazdowe?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że bilety będą utrzymane.
Radny K. WĘŻYK zwrócił uwagę na konieczności odzyskania od skarbu państwa, kwoty 10 –
15 milionów zł na rzecz przedsiębiorstwa Markab, z tytułu przechowywania pojazdów po
wypadkach.
W związku z brakiem innych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 12, przeciw - 7, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXV/385/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia
opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen
biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus
tramwaj na terenie miasta Zgierza.
Pkt 14
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami, z powodów zdrowotnych,
nie uczestniczył w żadnych przedsięwzięciach. W Jego zastępstwie, funkcje reprezentatywną
pełnili zastępcy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pisma, które wpłynęły ne Jego ręce
w omawianym okresie:
● Zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej w Zgierzu - zawiadomienie o odmowie
wszczęcia postępowania w sprawie domniemanego mobbingu,
● Pismo Prezydenta Miasta Zgierza informujące o planowanej nieobecności w miesiącu
maju br. z prośbą o ustalenie terminu kolejnej sesji RMZ we wcześniejszym terminie,
● Pismo mieszkańców dzielnicy Proboszczewice w sprawie propozycji nadania nazwy
"ul. Gorczańska",
● Pismo SKO informujące o śmierci Prezesa Kolegium Z. Markiewicza i zawiadomienie
o terminie uroczystości pogrzebowych,
● Skarga przedsiębiorcy pana K. Strusa na Prezydenta Miasta Zgierza,
● Pismo mieszkańca pana M. Leniarta w sprawie azbestowego płotu posadowionego na
sąsiedniej działce,
● Pismo Wiceprezydenta Łodzi odnoszące się do stanowiska KOKSiR RMZ dot. likwidacji
SP Nr 61 w Łodzi,
● Odpowiedź dla ZSM - do wiadomości Przewodniczącego RMZ - dotyczące gospodarki
odpadami,
● Pismo Z-cy Prezydenta B. Bączaka dot. zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami
Sikorskiego, Mielczarskiego, Rembowskiego i E. Plater,
● Pismo radnego M. Pilarskiego w sprawie godziny zwoływania Komisji Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego
pkt porządku obrad
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Pkt 15
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 21 marca 2013 r. do 19 kwietnia
2013 r. stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z nieobecnością Prezydent I. Wieczorek na
sesji, zaproponował przełożenie głosowania nad sprawozdaniem na następna sesję RMZ.
W głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek podjęto.
Pkt 16
Zapytania i wolne wnioski
Radny A. MIĘSOK zapytał, kiedy Prezydent Miasta będzie w końcu obecna na sesji RMZ?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że to zależy od Pani Prezydent.
Radna E. KRZEWINA zapytała o termin następnej sesji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że termin nie jest jeszcze znany, ale
prawdopodobnie będzie to 23 lub 24 maja br.
Radna B. PALMOWSKA zapytała, kiedy ruszy linia do Strykowa?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że sprawa jest w toku. Pracujemy nad treścią
porozumienia międzygminnego – dodał.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zaproponował
zorganizowanie akcji protestacyjnej, sprzeciwiającej się brakowi decyzji rządu dot. budowy
S-14.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI poprosił o zdjęcie z budynku
ITZ, plakatów o treści zbliżonej do ostatniej publikacji dwutygodnika.
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała, kto - w takim okresie - podpisuje urlopy Pani Prezydent?
Urlopy powinno się wykorzystywać w okresie letnim – dodała.
Poseł na Sejm M. MATUSZEWSKI złożył życzenia imieninowe Przewodniczącemu RMZ.
Pkt 17
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXXV sesji.
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