Protokół Nr XXXVI/13
XXXVI sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 maja 2013 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała w godz. 10.00 - 16.30.
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. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta Zgierza” oraz „Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza”.
3. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie
w prace na rzecz kultury za rok 2012.
4. Wręczenie nagród laureatom zgierskiej edycji konkursu „Ośmiu wspaniałych”.
5. Występ zespołu tańca nowoczesnego K2 – KADRA ze Spółdzielczego Domu Kultury SEM
Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Uwagi do porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
9. Zapytania mieszkańców.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.,
b) zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
c) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu,
d) przyznania Medalu VII Wieków Zgierza,
e) uchylenia uchwały Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja „Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego” w Zgierzu,
f) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. „Lepsze jutro” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych,
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h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.
12. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych ze środków
Gminy Miasto Zgierz, a prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej.
13. Informacja na temat aktualnego etapu realizacji budowy ulicy Witosa w Zgierzu.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XXXVI 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.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż Gmina Miasto Zgierz otrzymała Kulę
doskonałości za wspieranie i współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi. Nagroda została
przyznana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Zgierzu. O działalności Stowarzyszenia i współpracy z władzami miasta mówiła Prezes
Stowarzyszenia B. PIOTROWICZ. Pani Prezes wręczyła "Złotą różę" radnemu Z. Zapartowi za
wieloletnie wsparcie i działalność na rzecz Stowarzyszenia.
Pkt 2
Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta Zgierza” oraz „Honorowy
Obywatel Miasta Zgierza”
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zgierza na podstawie uchwały Nr XXXIV/358/13 Rady
Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
Zgierza” otrzymał pan Piotr Patora. Statuetkę, dyplom oraz kwiaty wręczyli odznaczonemu
Przewodniczący RMZ J. Komorowski oraz Zastępcy Prezydenta P. Staniszewski oraz B. Bączak.
Tytuł Zasłużonego dla Miasta Zgierza na podstawie uchwały Nr XXXIV/359/13 Rady Miasta
Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta
Zgierza” otrzymali Miejsko-Powiatowa Biblioteka im. B. Prusa w Zgierzu, w imieniu której
odznaczenie oraz dyplom od przedstawicieli władz miasta przyjęła Pani Dyrektor
D. Abramowicz oraz pan Bernard Zboiński.
Uhonorowani tytułami podziękowali za wyróżnienie.
Pkt 3
Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie
w prace na rzecz kultury za rok 2012
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż po raz pierwszy, na podstawie
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uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r., Prezydent Miasta
Zgierza przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz
kultury.
Wyróżnienia przyznane zostały w kategoriach: artysta profesjonalny, artysta amator oraz
podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury.
Nagrodzone zostały osoby i podmioty wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury o istotnym
znaczeniu dla Miasta, a także za całokształt działalności lub osiągnięć w sferze kultury
o istotnym znaczeniu dla Miasta, pracę na rzecz kultury i podnoszenie jej jakości, wnoszenie
istotnego wkładu w poszerzanie oferty kulturalnej Miasta. Sylwetki odznaczonych przybliżył
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK (załącznik nr 2).
W kategorii artysta profesjonalny laureatką została Gabryela Nawrot - absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego (obecnie
Akademia Sztuk Pięknych), która w swoim dorobku ma ponad 20 wystaw indywidualnych
i około 60 wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą. Jej twórczość to głównie malarstwo
i batik. Należy do osób szczególnie zaangażowanych w życie kulturalne Zgierza. Swoje prace
przekazuje również na aukcje charytatywne. W tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia pracy
twórczej.
W kategorii artysta amator nagrodzono:
• Tadeusza Gazdę - jednego z najbardziej rozpoznawalnych plastyków amatorów
w Zgierzu, który od 30 lat uczestniczy w „Przeglądzie Twórczości Plastyków
Amatorów”. Jest bardzo aktywnym, twórczo poszukującym artystą. Swoimi pracami
również wspiera aukcje charytatywne.
• Natalię Kowalską - niezwykle uzdolnioną i utalentowaną akordeonistkę, uczennicę
VI klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgierzu i VI klasy akordeonu Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Zgierzu., która bierze udział w prestiżowych konkursach
akordeonowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym zdobywając tam
najwyższe miejsca.
• Hannę Łuczak - studentkę Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi. Jest laureatką, m.in. Konkursu w „Galerii Mistrzów Canson”, XXIX i XXX
konkursu im. Władysława Strzemińskiego „Sztuki Piękne”. Wspiera środowisko
artystyczne, udziela się także charytatywnie wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Ponadto, w kategorii podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania
w zakresie kultury, wyróżniono Stowarzyszenie Artystów „Młyn” za m.in.
upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat różnych dziedzin sztuki
i popularyzacji ich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Artyści Stowarzyszenia „Młyn” biorą
udział w akcjach charytatywnych, przekazując swoje prace na licytacje - wspomagają w ten
sposób osoby niepełnosprawne, chorych przebywających w hospicjum i młodzież szczególnie
uzdolnioną.
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Pkt 4
Wręczenie nagród laureatom zgierskiej edycji konkursu „Ośmiu wspaniałych”
Galę wręczenia nagród poprowadzili przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
P. Dębska i B. Frontczak.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu W. ŚWIĄTCZAK odczytał protokół z konkursu
Ośmiu Wspaniałych (załącznik nr 3).
Laureatami konkursu zostali: Bartosz Masica, Tomasz Milczarek, Martyna Nawrot,
Justyna Sadok – reprezentantka ogólnopolskiego konkursu oraz Maciej Zieliński.
Wyróżnieni w konkursie zostali: Karolina Jóźwiak, Marta Wołowska, Agnieszka
Wołowska, Agnieszka Piątkowska.
Nagrody laureatom konkursu wręczyli Z-cy Prezydenta P. STANISZEWSKI oraz B. BĄCZAK,
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI oraz Prezes Banku Spółdzielczego E. ZYTEK.
Podziękowania otrzymali także opiekunowie uczniów, laureatów konkursu.
Pkt 5
Występ zespołu tańca nowoczesnego K2 – KADRA ze Spółdzielczego Domu Kultury SEM
Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Podczas sesji Rady Miasta Zgierza odbył się pokaz tańca zespołu K2 - KADRA Spółdzielczego
Domu Kultury SEM Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który w bieżącym roku zdobył
I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca APRILA PILIENI 2013
w Bauska na Łotwie.
Krótko o zespole i jego osiągnięciach mówił Prezes ZSM M. PIERUŃ. Zespół istnieje już 11 lat,
pierwszym instruktorem był Kuba Bogulewski, brawurowo wprowadził zespół w życie
młodzieży zgierskiej, a także na przeglądy taneczne zdobywając wiele nagród (III m. –
Konkurs tańca nowoczesnego – Pabianice 2006, I m. – Taneczne Ekspresje – Toruń 2007,
Wyróżnienie – Góra Kalwaria 2007, II m. – Zgierskie Spotkanie Taneczne – 2008
Wyróżnienie – Łódzkie Konfrontacje Taneczne – 2008). Obecnie, zespół pod okiem
Instruktorki Anny Jabłońskiej, pozostaje również wierny formom tańca nowoczesnego.
Poprzez stosowanie różnych technik, zespół wypracował wyrazisty charakter, rozpoznawalny
wśród podobnych stylowo. Do zespołu należą uczestnicy w wieku 11 – 15 lat.
Po występie Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pkt 6
Uwagi do porządku obrad
Brak uwag do porządku obrad.
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Pkt 7
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji
W związku z brakiem uwag do protokołu Nr XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 kwietnia 2013 r. Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie jego
przyjęcie:
Protokół Nr XXXV/13 - głosowano: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Pkt 8
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Radny J. SOKÓŁ złożył interpelacje w sprawach: systematycznego koszenia i pielęgnacji
terenów zielonych na terenie miasta (załącznik nr 4); remontu ulicy Popiełuszki na odcinku
od ulicy Długiej do ulicy Łódzkiej (załącznik nr 5); wyremontowania ulicy Długiej na odcinku
od ulicy Narutowicza do Alei Armii Krajowej (załącznik nr 6).
Wiceprzewodniczący RMZ M. FORFECKI poprosił o informacje nt. przeprowadzonych w 2013
roku prac związanych z naprawą nawierzchni gruntowych i bitumicznych na terenie miasta
Zgierza (załącznik nr 7). Złożył także wniosek do Komisji Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej RMZ, aby ww. temat wpisany został do planu pracy komisji na II półrocze
2013 r. (załącznik nr 8). Radny poruszył także temat przystanku autobusowego na
ul. Kasprowicza i zbierającej się tam wody - powiedział, że wystarczyłoby, aby wzdłuż
krawężnika wykonać "rowek" o głębokości ok. 5 cm - 6 cm.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował, iż nieobecność Pani Prezydent na
początkowej części sesji, spowodowana była uczestnictwem w spotkaniu dot. łódzkiego
obszaru metropolitarnego.
Radna E. KRZEWINA zgłosiła interpelację w sprawie uzupełnienia zepsutego spowalniacza
prędkości na ul. Grudzińskiej oraz wysprzątania naniesionego tam piachu (załącznik nr 9).
Radna poprosiła także o uzupełnienie tłuczniem wyrwy na ul. Szczęśliwej.
Radny A. FRACH, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, złożył zapytania
dot. reportażu, ktoóry ukazał sie 22 maja 2013 r. w wiadomościach TVZ pt. „Strażnicy Miejscy
ze Zgierza jak taksówkarze?” (załącznik nr 10).
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA złożyła interpelację w sprawie kosztów poniesionych na
organizację obchodów Święta Miasta Zgierza w dniach 1-2 czerwca 2013 r. (załącznik nr 11).
Radna złożyła także interpelacje w imieniu radnej B. Świątczak dot.: przedstawienia
szczegółowych kosztów związanych z wyjazdem Pani Prezydent do Hiszpanii (załącznik
nr 12); przedstawienia kosztów związanych z wypłaconymi odszkodowaniami na rzecz
zwolnionych pracowników UMZ (załącznik nr 13); wysokości środków wydatkowanych przez
Miasto z tytułu zamieszczenia w gazecie "Ale Zgierz" artykułu pt. "Okiem Prezydenta"
(załącznik nr 14); dotacji i innych opłat poniesionych przez Gminę Miasto Zgierz na rzecz
Fundacji "Medor" (załącznik nr 15).
Radny M. HILIŃSKI złożył interpelacje w sprawach: uprzątnięcia nielegalnych wysypisk na
terenie miasta Zgierza (załącznik nr 16); podjętych i planowanych działaniach naprawczych
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wobec MPGK Sp. z o. o. (załącznik nr 17); informacji nt. przetargu dot. gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgierza (załącznik nr 18). Radny, w imieniu Klubu
Radnych PO, złożył zapytania do Z-cy Prezydenta B. Bączaka dot. odpowiedzi Pani Prezydent
I. Wieczorek na stanowisko Zarządu Koła Miejskiego PSL w Zgierzu (załącznik nr 19).
Radna B. PALMOWSKA złożyła interpelacje w sprawach: wymiany tablic informacyjnych
z nazwami ulic oraz uzupełnienia ubytków na ul. Tatrzańskiej (załącznik nr 20).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia K. KOSMALSKA złożyła wnioski w sprawach:
uzupełnienia brakujących płyt chodnikowych na ul. Gałczyńskiego; wykarczowania krzewów
wyrastających przy zbiegu ulic Parzęczewskiej i Gałczyńskiego; uporządkowania trawnika na
wprost siedziby filii Banku Spółdzielczego przy ul. Gałczyńskiego (załącznik nr 21).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI w związku z planowanym
zamknięciem ul. Konstantynowskiej (remont kanalizacji), zapytał, czy w celu umożliwienia
objazdu, przewidziana jest poprawa nawierzchni dróg prowadzących przez tereny dawnej
Boruty?
Radny K. WĘŻYK poprosił o zamontowanie tabliczki dla osób niepełnosprawnych,
informującej o miejscu do parkowania, na ul. Hożej oraz ul. Aleksandrowskiej przy targowisku
miejskim (załącznik nr 22).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI mówił o ulicy Dubois na której, po obu stronach drogi
parkują samochody, tarasując w tej sposób przejazd. W celu poprawy tej sytuacji,
zaproponował wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Dubois i ul. Rembowskiego.
Poprosił także o wzmożenie działań w zakresie kontroli robót drogowych (łatanie dziur
w asfalcie).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem kolejnych pytań, przeszedł do
następnego pkt porządku obrad.
Pkt 9
Zapytania mieszkańców
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ zapytała: czy w budżecie miasta zabezpieczono kwotę 300 000 zł
na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi; czy na Dworcu Północnym "barierki
będą zamocowane, a nie tylko wstawione" oraz czy założony zostanie monitoring; czy ubytki
w nawierzchni ul. Łąkowej zostaną uzupełnione; jakie będę losy budynku przy
ul. Narutowicza 29. Mieszkanka poprosiła także o interwencję służb w sprawie budynku przy
ul. Konstantynowskiej (w pobliżu ul. Barona), który zagraża bezpieczeństwu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odnośnie ul. Łąkowej powiedział, że nawierzchnia
została wyrównana.
Mieszkaniec M. KOLENDA zadaje pytania dot. gospodarki odpadami, m.in. selekcjonowania
szkła kolorowego bezbarwnego, wprowadzenia systemu trójpojemnikowego, sposobu
odbierania odpadów z nieruchomości mieszanych (załącznik nr 23).
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Pkt 10
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI radnemu J. Sokołowi wyjaśnił, że harmonogram prac
związanych m.in. z koszeniem terenów zielonych jest już ułożony – prace są wykonywane na
bieżąco przez pracowników spółki MPGK. Radnej E. Krzewinie - wysypywanie tłuczniem
i wyrównywanie dróg jest monitorowane i wykonywane na bieżąco, odnośnie ulicy
Szczęśliwej - sytuacja zostanie zbadana. Na zapytanie radnego M. Hilińskiego odpowiedział,
że komisja przetargowa zajmująca się przetargiem na odbiór odpadów komunalnych nadal
pracuje – oferty zostały już otwarte, do przetargu przystąpiły: MPGK Sp. z o. o wraz
z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta "EKOSERWIS" Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo
Usługowe RS II Grażyna Targalska oraz Remondis Sp. z o. o. Oddział w Łodzi. Wszystkie oferty
spełniają warunki formalne i merytoryczne. Obecnie, ocenie podlegają kosztorysy
zaproponowane przez ww. przedsiębiorstwa. W niedługim czasie zostanie wyłoniona jedna
firma. Odnośnie pytania Przewodniczącej ZO 650-lecia K. Kosmalskiej zauważył, że Powiat
Zgierski na zasadzie porozumienia z Miastem, rozwiązał umowę na utrzymanie czystości i
porządku na drogach powiatowych. Od 1 czerwca zarządcą tych dróg jest powiat. Kwestia
utrzymania chodników i pasów drogowych zostanie przekazana. Dodał także, że w okolicy
Rossmana wydane zostały warunki techniczne dot. jednego z obiektów. Przedsiębiorca miał
dostosować teren do wskazanych parametrów w terminie do końca maja br. Następnie, co do
zapytania Przewodniczącego ZO Piaskowice-Aniołów M. Wolskiego dot. zamknięcia
ul. Konstantynowskiej, wyjaśnił, że od 17 czerwca br, odcinkami (10 - 20 m), następować
będzie wyłączenie ulic z ruchu. Objazd zostanie wytyczony, mieszkańcy będą mieli dostęp do
swoich nieruchomości, trasa linii autobusowej nr 6 zostanie także zmieniona - również ze
względu na remont ulic w Łodzi. Z-ca Prezydenta w odpowiedzi na pytania M. Kolendy
wytłumaczył z czego wynika podział szkła na kolorowe i bezbarwne – m.in. z ustawy
o odpadach (która została uchylona, jednakże przepisy przejściowe nowej ustawy
o odpadach, stanowią, że do momentu wejścia w życie nowych przepisów, obowiązują
dotychczasowe) czy Krajowego Programu Gospodarki Odpadami.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK mieszkance Z. Niechciał wyjaśnił, że Miasto zabezpieczyło kwotę
5 mln zł na gospodarkę odpadami. Radnemu K. Wężykowi powiedział, że zwróci się do
zarządcy targowiska miejskiego z prośbą o uzupełnienie tabliczki informującej o miejscu dla
niepełnosprawnych. Odnośnie interpelacji radnego M. Hilińskiego, wyjaśnił, że wszelkie
podejmowane przez niego decyzje, wynikają z upoważnień i pełnomocnictw udzielonych
przez Prezydenta Miasta Zgierza.
Pani Prezydent I. WIECZOREK radnym z Klubu Radnych PO tłumaczyła, na czym polega
współpraca Miasta z Fundacją Realu Madryt. Koszty poniesione przez Miasto, w związku
z wyjazdem do Madrytu, dot. tylko podróży i 50% - delegacje. Podkreśliła, że dzięki
współpracy z Realem Madryt, mieszkańcy naszego miasta będą mogli brać udział w projekcie
"Oni grają, my uczymy" - programie aktywizacji zawodowej - kurs na instruktora lub trenera
II klasy piłki nożnej lub koszykówki. Wyczerpujące wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie dodała.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
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Pkt 11
Podjęcie uchwał w sprawach:
Pkt 11 a)
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r. - projekt uchwały
omówił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK poinformował, iż Komisja
nie wydała opinii do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag i pytań,
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/386/13 w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.
Pkt 11 b)
zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu - projekt
uchwały omówił Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK poinformował, iż Komisja
nie zgłosiła uwag do projektu.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 24).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zgłosił kandydaturę radnego Z. Zaparta. Radny
wyraził zgodę.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem uwag i pytań, poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/387/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Rady Społecznej
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
Pkt 11 c)
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu - projekt uchwały po autopoprawce omówił Z-ca Prezydenta
B. BĄCZAK.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK poinformował, iż Komisja
nie zgłosiła uwag do projektu po autopoprawce.

8

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała nie wydała opinii.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny T. KUPIS zapytał, czy wprowadzenie nowego zapisu dot. możliwości podejmowania
przez Radę Społeczna MZPR uchwał w trybie obiegowym, nie jest decyzją pochopną?
Uchwały podejmowane przez Radę dotyczą ważnych dla mieszkańców i Miasta tematów - czy
brak możliwości poddania sprawy pod dyskusję jest właściwy? - zapytał.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK wyjaśnił, że Rada Społeczna MZPR jest w tej chwili jedną
z niewielu rad, która dotychczas nie miała takiej możliwości. Zebrania Rady odbywają się
mniej więcej raz na kwartał, a system podejmowania uchwał w trybie obiegowym usprawni
działania Rady. Z-ca Prezydenta odczytał następnie zapis dot. przebiegu głosowania w ww.
trybie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z brakiem innych uwag i pytań, poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/388/13 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
Pkt 11 d)
przyznania Medalu VII Wieków Zgierza - projekt uchwały w imieniu Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ omówił Przewodniczący Komisji J. SOKÓŁ.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK zgłosił następujące uwagi:
a) w 11 wierszu podstawy prawnej, po wyrazie: "Zgierza" dodać wyrazy: "zmienionej uchwałą
Nr XXV/198/92 Rady Miasta Zgierza z 10 grudnia 1992 r. w sprawie zmiany Regulaminu
nadawania Medalu VII Wieków Zgierza",
b) w § 2, wyraz: "medali" zastąpić wyrazem: "medalu".
Uwagi Komisji zostały przyjęte 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 - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/389/13 w sprawie przyznania Medalu
VII Wieków Zgierza.
Radny M. HILIŃSKI w imieniu Klubu Radnych PO poprosił o 5 minut przerwy. Przewodniczący
RMZ J. KOMOROWSKI ogłasza przerwę w obradach.
Po przerwie.
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Pkt 11 e)
uchylenia uchwały Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja „Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego” w Zgierzu - projekt został zgłoszony przez radnego M. GAJDĘ.
Radny K. WĘŻYK złożył wniosek formalny - w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła
zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydawania
gazety samorządowej przez Gminę Miasto Zgierz. W związku z powyższym, zapytał radnego
M. Gajdę, czy wycofuje projekt z porządku?
Radny M. GAJDA nie wycofał projektu z porządku obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wyjaśnił, że zanim Rada rozpocznie procedowanie
wniosku radnego K. Wężyka, należy dokończyć procedowanie rozpoczętego projektu
uchwały. Poprosił o opinie komisji.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 25)
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię negatywną (załącznik nr 26)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK poinformował, iż komisja
podziela uwagi zgłoszone przez Mecenasa M. Krassowskiego.
Uwagi Komisji, czyli uwagi mecenasa, zostały przyjęte w formie autopoprawki.
Radny A. FRACH odnosząc się do zapisów uzasadnienia, tj. do zdania, że "luki po ITZ-cie nie
nie jest w stanie wypełnić żadne, z dostępnych obecnie na rynku prasowym, zgierskich
czasopism", zapytał wnioskodawcę, czym poparte jest jego zdanie i czy przeprowadził
jakiekolwiek badania w tym zakresie?
Radny M. GAJDA zauważył, że pod wnioskiem o utrzymanie ITZ-u zebranych zostało ponad
1000 podpisów.
Radny A. FRACH zapytał, czy radny R. Gajda rozmawiał z mieszkańcami, którzy nie czytali ITZ,
a jako mieszkańcy Zgierza współfinansowali jej wydawanie?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że wnioskodawca nie miał obowiązku
przeprowadzania żadnych badań, ankiet, sondażu. Składając projekt mógł opierać się
wyłącznie na swoich przekonaniach.
Radny M. GAJDA ponownie podkreśli, że pod wnioskiem o utrzymanie ITZ-u podpisało się
1000 osób.
Radny M. PILARSKI zauważył, że Rada nie prowadzi osądu nad treścią uzasadnienia.
Następnie złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI udzielił głosu mieszkańcowi.
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Mieszkaniec Zgierza, reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów J. MUCHA, powiedział,
że decyzja o likwidacji ITZ nie była do końca przemyślana. Jeżeli Pani Prezydent publikowała
zbyt dużo artykułów, należy „wyrzucić redaktorkę, która nad tym nie panowała”. Ponadto,
jeżeli chociażby jedna kobieta, która dzięki publikacjom pani Wieczorek nie zachorowała,
czy nie umarła na raka, to było warto. Zauważył także, że w Zgierzu, prawie 19%
mieszkańców to osoby w wieku powyżej 75 roku życia, "ludzie epoki gazety, radia
i książki". ITZ jest bardzo popularny, jest tam dużo ważnych informacji. Mieszkaniec zwrócił
się do radnych z prośbą o ponowne przemyślenie decyzji.
Radny Z. ZAPART przypomniał, że Komisja Rewizyjna RMZ wystosowała do Pani Prezydent
wnioski w sprawie ITZ. Należało poczekać na ich realizację. Zauważył, że radni nie znają
jeszcze nowego projektu, zaproponowanego przez radnego Wężyka. Ponadto jest wiele
głosów za przywróceniem tytułu. Radny zauważył, że nie ma więc przesłanek do tego, aby
zmieniać swoje zdanie w sprawie ITZ. Powiedział też, że ceni radnego M. Gajdę za podjęcie
decyzji o przygotowaniu i złożeniu projektu. Dodał, że jeśli powstanie nowy projekt dzięki
któremu kontynuowana będzie "misja informacyjna dla mieszkańców", również go poprze.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał radnego M. Gajdę, dlaczego 26 marca br. wstrzymał się od głosu,
gdy głosowano nad projektem w sprawie likwidacji ITZ, a teraz przedstawia projekt
o uchyleniu tejże uchwały. "ITZ był, jest i powinien być" - dodał radny.
Radny A. FRACH zapytał, ile osób podpisało się pod protestem dot. likwidacji dwutygodnika
i jaki to jest % wszystkich mieszkańców Zgierza?
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, że wpłynęło 1010 podpisów. Następnie,
w związku z brakiem innych uwag i pytań, poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 6, przeciw - 13, wstrzym. - 2,
Rada Miasta Zgierza nie podjęła uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji
jednostki budżetowej „Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego” w Zgierzu.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja Ilustrowanego
Tygodnika Zgierskiego” w Zgierzu stanowi załącznik nr 27.
Radny K. WĘŻYK ponownie zgłosił wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej przez Gminę
Miasto Zgierz.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wydawania gazety samorządowej przez Gminę Miasto Zgierz stanowi załącznik nr 28.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod głosowanie wniosek radnego.
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W głosowaniu: za - 14, przeciw - 1, wstrzym. - 4, wniosek podjęto - projekt został
wprowadzony w pkt 11 ppkt f) porządku obrad.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach sesji na zwołanie
posiedzeń komisji: Komisja Budżetu i Finansów RMZ, Komisja Spraw Obywatelskich RMZ oraz
Komisja Statutowo-Prawna RMZ.
Po przerwie.
Radna E. KRZEWINA, w imieniu Klubu Radnych Jerzego Sokoła, w związku z wieloma
wątpliwościami, które pojawiły się podczas obrad komisji, wycofała z porządku obrad sesji
projekt uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej przez Gminę Miasto Zgierz
i zaproponowała procedowanie go na następnej sesji RMZ, tj. w czerwcu br.
Pkt 11 f)
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu
pn. „Lepsze jutro” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt uchwały omówił Z-ca
Prezydenta B. BĄCZAK.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 29).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem uwag
i pytań, poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/390/13 w sprawie wytycznych dla
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Lepsze jutro”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pkt 11 g)
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań
własnych - projekt uchwały omówiła Naczelnik wydziału Finansowego UMZ M. BŁASZCZYK.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej RMZ K. WĘŻYK w imieniu Komisji,
zaproponował, aby uzupełnić pełną nazwę ulicy, tj. "ulica Księdza Szczepana Rembowskiego"
w § 4 pkt 2, § 5 pkt 2 oraz w załączniku Nr 3 Dz. 700 rozdz. 75005 § 6050.
Uwaga została przyjęta w formie autopoprawki
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 30).
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję.
Radny M. SENCEREK zgłosił wniosek o przeniesienie 50 000 zł z rezerwy celowej na zadanie
pn. "Rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum nr 3 w Zgierzu przy ulicy B. Leśmiana
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1" (załącznik nr 31). Dodał, iż pod wnioskiem podpisało się 12 radnych.
Prezydent Miasta I. WIECZOREK przyjęła wniosek, wprowadzając tym samym autopoprawkę
do projektu uchwały.
Radny T. KUPIS odnośnie kwoty przeznaczonej na rzecz MOSiR 54 700 zł - wymiana stolarki
okiennej w budynku pływalni przy ul. Leśmiana 1 oraz remont jazu zbiornika wodnego
zapytał, czy znane są bardziej szczegółowe dane?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że na zabezpieczenie jazu przy stawie w Parku
Miejskim przeznaczona będzie kwota 20 000 zł, pozostała cześć na wymianę stolarki
okiennej.
Radny T. KUPIS zauważył, że wnioskował już wcześniej o zwiększenie przestrzeni sztucznego
lodowiska - jednak wtedy nie uznano tego za konieczne. Czy 50 000 zł wystarczy na
kompleksowy remont lodowiska?
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że zgromadzone teraz środki pozwolą na
kompleksowe wyremontowanie lodowiska o wymiarach 2 x 40 m oraz poszerzenie namiotu.
Radny A. MIĘSOK zauważył, że kwota - w sumie - 120 000 zł na rozbudowę sztucznego
lodowiska to zbyt duża suma i zabezpieczenie potrzeb tylko wąskiej części społeczeństwa.
Z-ca Prezydenta B. BĄCZAK powiedział, że absolutnie nie chodzi o reprezentowanie wąskiej,
jednej grupy osób. Rozbudowa lodowiska pozwoli np. na rozgrywanie meczy hokejowych na
rolkach.
Prezydent I. WIECZOREK zwróciła uwagę, że Miasto ma zaspokajać potrzeby mieszkańców.
Pod wnioskiem podpisała się duża grupa radnych. Lodowisko będzie mogło być
wykorzystywane przez cały rok.
Radny A. MIĘSOK podtrzymuje zdanie, że takie przesunięcia w budżecie to rozrzutność, a nie
oszczędność. To Prezydent Miasta jest dysponentem budżetu i wniosek radnych może przyjąć
lub odrzucić.
Prezydent I. WIECZOREK powtórzyła, że taka jest wola radnych, a jako Prezydent - szanuje ich
zdanie i opinię. Przypomniała, że ostateczną decyzję i tak podejmie Rada Miasta Zgierza
w głosowaniu nad uchwałą.
Radny T. KUPIS zauważył, że przy tworzeniu budżetu na bieżący rok, proponował rozbudowę
lodowiska do wymiarów 20 x 40 m, a pozyskanie środków na ten cel np. z Ministerstwa
Sportu.
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że gdyby Miasto miało możliwość pozyskania
środków z zewnątrz, to tak by się stało. Środki zewnętrzne można przeznaczyć na budowę
nowego obiektu, a nie rozbudowę już istniejącego.
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Radny S. SKUPIŃSKI skrytykował pomysł rozbudowy sztucznego lodowiska. Powiedział,
że "pieniądze będą przeznaczone w lód, później w wodę i wyrzucone w błoto".
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła zdanie, iż potrzeby osób, które korzystają teraz z lodowiska,
są w zupełności zaspokajane. Powiększanie płyty lodowiska to rozrzutność. Lepiej te środki
przeznaczyć na remont i przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 10, budowę nowych mieszkań
lub poprawę stanu nawierzchni dróg - dodała.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że SP Nr 10 będzie rozbudowywana. Poczyniono już
stosowne kroki. W kwestii budowy mieszkań, także planuje się rozpoczęcie inwestycji już
w bieżącym roku. Dodała, że z lodowiska korzysta wiele osób. Należy uszanować stanowisko
kilkunastu radnych.
Radna K. KUPIS-WOJCIECHOWSKA zauważyła że w mieście jest wiele różnych inicjatyw
zarówno kulturalnych, jak i sportowych, prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe. Przypomniała, że uczniowie szkół podstawowych ćwiczą na korytarzach.
Trzeba w pierwszej kolejności zadbać o edukację naszych dzieci i o pracę dla mieszkańców
Zgierza - dodała. Rozbudowa lodowiska jest zbędna.
Radny T. KUPIS zaproponował, aby projekt uchwały pozostał w niezmienionej formie (bez
wprowadzania autopoprawki) tzn. takiej, która była opiniowana na komisjach, a ewentualne
zmiany, propozycje radnych zostały uwzględnione w nowym projekcie uchwały.
Radny A. MIĘSOK ponownie zapytał, czy zdaniem Pani Prezydent, jako dysponenta budżetu,
taka rozrzutność jest zasadna? Proszę nie zasłaniać się radnymi - dodał.
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że nie niczym się nie zasłania i nie przenosi
odpowiedzialności, jednakże wniosek o zmianę w budżecie podpisało 12 członków Rady.
O uzasadnienie proszę zapytać wnioskodawców? - dodała.
Radny A. MIĘSOK podtrzymał swoje, wcześniej zadane pytanie: czy Pani Prezydent zgadza się
z takim przeznaczeniem środków, z taką polityka finansową?
Prezydent I. WIECZOREK podkreśliła, że to duża grupa radnych wnioskuje o rozbudowę
lodowiska. W ramach dobrej współpracy przyjęłam wniosek – dodała - proszę zapytać
radnych o zdanie.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że przyjęcie poprawki przez Prezydenta, jest jednoznaczne
z wyrażeniem poparcia dla wniosku o przeniesienie 50 000 zł - to zaspokojenie potrzeb
grupy hokeistów, w sytuacji, kiedy jest zdecydowanie więcej potrzeb w mieście.
Radny Z. ZAPART przypomniał, że aktualnie mówimy o zmianie dot. 50 000 zł, a nie o 120 000
zł. Co jest bardziej ekonomiczne - utrzymywanie zamkniętego obiektu przez siedem miesięcy
(w okresie letnim), czy wygospodarowanie środków na rozbudowę, tak aby obiekt
funkcjonował cały rok - zapytał. Radny przekonywał o zasadności utworzenia rolkowiska –
dzieci nie mają się gdzie bawić, dotychczas działający skatepark wymaga już remontu tłumaczył. Dodał, że każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie w głosowaniu nad uchwałą.
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Radny M. PILARSKI zauważył, że już przy tworzeniu budżetu miasta radny T. Kupis
wnioskował o przesunięcie 75 000 zł na "enigmatyczne" zadanie pt. promocja miasta na
arenach międzynarodowych - wówczas nie było tylu głosów przeciwnych podważających
zasadność wprowadzenia zmiany. Radny dodał, że widzi zasadność rozbudowy lodowiska,
chociażby dlatego, że Zgierz ma drużynę hokeja na rolkach, która gra w ekstraklasie.
Ta dyscyplina ma szansę zostać dyscypliną olimpijską. Dlaczego mamy np. wspierać
zapaśników, a przedstawicieli pozostałych dyscyplin - dyskredytować - zapytał?
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI powiedział, że dziwi się wszystkim tym, którzy są
oponentami rozbudowy obiektu, czyli inwestowania pieniędzy w zdrowie i rozwój sportu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów M. WOLSKI zapytał, czy na grę w hokeja
nie można wykorzystać sali MOSiR-u?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że obiekty MOSiR-u są oblegane
i wykorzystywane w pełnym wymiarze czasu. Hala przy ul. Leśmiana stoi pusta przez kilka
miesięcy w roku.
Radny T. KUPIS odnosząc się do wypowiedzi radnego Pilarskiego, zauważył, że wnosił
o przeniesienie 50 000 zł na promocję poprzez sport na arenach kraju, Europy, świata
i Igrzyskach Olimpijskich. Radny ponownie zaproponował, aby procedować uchwałę
o zmianach w budżecie w niezmienionej formie, a ewentualnie - propozycje przeniesienia
50 000 zł na konkretne zadanie ująć w odrębnym projekcie uchwały.
Prezydent I. WIECZOREK poprosiła mecenasa o zabranie głosu w tej sprawie.
Mecenas M. BOBREK powiedziała, że dyskusja jest na tyle burzliwa, że ciężko ustalić co jest
meritum prawnym. Pani mecenas poprosiła o wniosek na piśmie, do którego ustosunkuje się
także w formie pisemnej.
Radna B. PALMOWSKA zwróciła uwagę na inne ważne zadania w obrębie miasta, np. na
potrzeby dzieci, które nie dostały się do przedszkoli czy do żłobka; na potrzeby w zakresie
naprawy ulic, itp. Rozbudowa lodowiska jest potrzebna, ale ta inwestycja powinna powstać
w następnej kolejności. Radna zapytała, czy jest możliwość przygotowania odrębnej uchwały
zawierającej zmiany przedstawione we wniosku złożonym przez radnych?
Prezydent I. WIECZOREK poprosiła o opinię mecenasa i 15 minut przerwy.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał, że przerwa w obradach została
ogłoszona w związku z koniecznością uzyskania opinii prawnej w temacie: czy można rozbić
jeden projekt uchwały na dwa odrębne?
Mecenas M. BOBREK powiedziała, że stanowisko obsługi prawnej jest takie: "Jeżeli
wnioskodawcą jest Pani Prezydent, nie może to być potraktowane jako odrębna uchwała.
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Ja przepraszam, ale muszę się zasugerować stanowiskiem pana mecenasa. Nie może być to
odrębna uchwała. Nie może.”
Radny T. KUPIS ponownie zapytał, czy Pani Prezydent może zgłosić nowy projekt uchwały
dot. przesunięcia w budżecie 50 000 zł na zadanie dotyczące rozbudowy lodowiska przy
ul. Leśmiana?
Prezydent I. WIECZOREK powiedziała, że nie widzi potrzeby tworzenia precedensu.
Radny A. MIĘSOK powiedział, że rozwiązaniem jest poddanie pod głosowanie samej
autopoprawki, a następnie w zależności od wyniku, głosowanie nad projektem
z uwzględnieniem poprawki bądź bez niej.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zauważył, że wnioskodawca przyjął autopoprawkę,
więc można od razu głosować nad projektem uchwały w uwzględnieniem zmiany.
W związku z brakiem innych uwag i pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez
Prezydenta I. Wieczorek
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/391/13 w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.
Pkt 11 h)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 - projekt uchwały
omówiła Naczelnik Wydziału Finansowego UMZ M. BŁASZCZYK.
Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 32)
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI nie zgłosił uwag do projektu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI otworzył dyskusję. W związku z brakiem innych uwag
i pytań, poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 10, przeciw - 2, wstrzym. - 3,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXXVI/392/13 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.
Pkt 12
Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych ze środków
Gminy Miasto Zgierz, a prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej
Materiał pisemny przygotowany przez Wydział Infrastruktury Miejskiej UMZ stanowi
załącznik nr 33 do protokołu.
Radny M. PILARSKI w związku z licznymi uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców dot.
materiału, którym „łatane” są ubytki w nawierzchniach ulic, poprosił o interwencję w tej
sprawie.
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Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI powiedział, że do władz miasta również docierały
niepokojące informacje w tej sprawie. Podjęte zostały już działania mające na celu kontrolę
parametrów dostarczanego do tłuczniowania nawierzchni dróg kruszywa, pod kątem
zgodności z zamówieniem, posiadania odpowiednich atestów.
W związku z brakiem innych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł
do następnego pkt porządku obrad.
Pkt 13
Informacja na temat aktualnego etapu realizacji budowy ulicy Witosa w Zgierzu
Informacja pisemna stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Przewodniczący RMZ
J. KOMOROWSKI powiedział, że temat został wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej
RMZ. Następnie głos oddał Z-cy Prezydenta P. STANISZEWSKIEMU, który, w uzupełnieniu
materiału pisemnego, dodał, iż w dniu 21 maja br. po analizie dokumentów, władze miasta
wystąpiły do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o odwieszenie postępowania i wydanie
decyzji pozwolenia na budowę ul. Witosa. W tej chwili oczkujemy na wydanie decyzji –
wyjaśnił.
Radny A. MIĘSOK zapytał, czy odwieszenie postępowania będzie skutkowało wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę, mimo, iż opinie Starosty Zgierskiego oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. projektów wcześniejszych uzgodnień z projektem,
który został przedłożony przez Gminę Miasto Zgierz, znacznie się od siebie różnią. Czy
aktualny projekt będzie nadal zawierał elementy, które stały się przyczyną niewydania zgody
przez obydwa ww. organy, czy został zmieniony?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że postępowanie o którym mówi radny A. Mięsok
dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ozorkowskiej i ul. Przyrodniczej.
Wniosek o odwieszenie postępowania i wydanie pozwolenia na budowę dotyczy ul. Witosa.
W tejże ulicy kanalizacja deszczowa jest wykonywana, ma zostać wpięta do kanalizacji
budowanej w ul. Ozorkowskiej, na którą Wojewoda wydał prawomocne pozwolenie
budowlane.
Radny A. MIĘSOK zapytał, czy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę będzie uzupełniony
o uwagi GDDKiA oraz Starostę Zgierskiego?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI jeszcze raz podkreślił, że to jest inne postępowanie.
Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, jaki jest przewidywany termin wydania pozwolenia na budowę?
Z-ca Prezydenta P. STANISZEWSKI wyjaśnił, że obowiązują terminy określone w Kpa. Organ
powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni.
W związku z brakiem innych pytań i uwag, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł
do następnego pkt porządku obrad.
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Pkt 14
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie między sesjami:
17 maja – uczestniczył w jubileuszu działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu,
18 maja - uczestniczył w wernisażu wystawy pana L. Rózki w Muzeum Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pisma, które wpłynęły na Jego ręce
w omawianym okresie:
● Opinia prawna dotycząca skargi p. Konstantego Strusa,
● Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie uchwały
Rady Miasta Zgierza w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego
zawartości publikacji w środkach masowego przekazu związanych z osobami
pełniącymi funkcje publiczne,
● Pismo TPZ w sprawie nadania Medali VII Wieków Zgierza,
● Pismo Redaktor ITZ D. Jankiewicz wraz z podpisami mieszkańców dot. sprzeciwu
wobec likwidacji gazety,
● Pisma L. B. Dąbskiego dot. nadania nazw,
● Skarga pani J. Taha na Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poinformował radnych, iż działając z mocy
upoważnienia Rady Miasta Zgierza złożył do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu wniosek
o zbadanie sprawy, w której uczestniczył radny M. Sencerek, dot. m. in. działalności Fundacji
Medor. Przewodniczący powiedział także, że Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania
w sprawie nieogrzewanych zwrotnic tramwajowych.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przeszedł do następnego
pkt porządku obrad
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 35 do protokołu.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z okresu od 20 kwietnia 2013 r. do 19 maja
2013 r. stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI przypomniał, iż w związku z nieobecnością Prezydent
I. Wieczorek podczas kwietniowej sesji, przełożono przyjęcie sprawozdania za okres
pomiędzy 21 maja a 19 kwietnia br. i w związku z tym, przyjmowane będą dwa sprawozdania.
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Radny A. MIĘSOK zapytał o spotkanie z dnia 17 maja - udział w posiedzeniu Związku Miast
Polskich.
Prezydent I. WIECZOREK wyjaśniła, że z tego spotkania jest szczegółowe sprawozdanie, które
może zostać udostępnione radnemu. Dodała, że głównym tematem były kwestie dot.
gospodarki odpadami.
W głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0, przyjęto sprawozdanie Prezydenta Miasta
Zgierza z okresu od 21 marca 2013 r. do 19 kwietnia 2013 r.
W głosowaniu: za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0, przyjęto sprawozdanie Prezydenta Miasta
Zgierza z okresu od 20 kwietnia 2013 r. do 19 maja 2013 r.
Pkt 16
Zapytania i wolne wnioski
Brak zapytań i wolnych wniosków.
Pkt 17
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zamknął
obrady XXXVI sesji.

Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
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