
 

P r o t o k ó ł   Nr  XLIII.2022 

z XLIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 maja 2022 roku  
w godz. 16.15 – 17.30, w sali wykładowo - koncertowej Muzeum Historycznego 
Skierniewic, przy ul. Stefana Batorego 64 J pod przewodnictwem Przewodniczącego 
Rady Miasta Skierniewice Andrzeja Melona. 
 
Ustawowa liczba radnych    -   21 
Faktyczna liczba radnych    -   21 
Liczba radnych obecnych na sesji                             -   20 
Liczba radnych nieobecnych na sesji                        -     1 

                                                                                          Radny Roman Czyżewski 
                                                                                                        

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
  

Porządek dzienny :  
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Uwagi do porządku dziennego. 
4. Przyjęcie Protokołu Nr XLII.2022 z XLII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 30 marca 2022 roku. 
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata  
2022-2040. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 

na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  
z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.  

w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów 
kulturalnych.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz statutu Muzeum Historycznego Skierniewic. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

„DOM” w Skierniewicach. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Skierniewice  

z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu  
w Skierniewicach.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim  
w Skierniewicach.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14  
w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach poprzez wniesienie 
przez Miasto Skierniewice wkładu pieniężnego.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Radomsku.  
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności lokalu 

mieszkalnego, oznaczonego numerem 22 położonego przy ul. Kaczorowskiego 4  
w Skierniewicach (obręb 10). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerami działek: 843/1 o pow. 0,0265 ha, 843/2 o pow. 0,0163 ha, 843/3  
o pow. 0,0070 ha i 843/4 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Czwartaków  
w Skierniewicach (obręb 17). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta położony w rejonie skrzyżowania ulic prof. Feliksa Kotowskiego  
i Rawskiej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP i 
ulicami: 1- go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz 
rzeką Skierniewką (Łupią).  

23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
   fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, 
Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika  
i Pomologiczną. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz  
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy  
ulicy Sierakowickiej. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej w Mieście 
Skierniewice. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w związku  
z przystąpieniem Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. 

32.  Podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice. 
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Skierniewicach. 
34. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. 

35. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami 
pozarządowymi  w 2021 roku. 

36. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2021. 
37. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 22 marca 2022 roku  

do 16 maja 2022 roku.   
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38. Interpelacje i zapytania radnych.  
39. Wolne wnioski i oświadczenia. 
40. Sprawy różne. 
41. Zamknięcie obrad. 

 
 
 P u n k t  1 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XLIII sesji 
Rady Miasta Skierniewice. Powitał Zastępców Prezydenta Miasta Pana Jarosława 
Chęcielewskiego oraz Pana Eugeniusza Góraja. Następnie powitał przedstawicieli służb 
mundurowych, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, komendanta Policji, komendanta 
Straży Miejskiej, prezesów, dyrektorów spółek miejskich, naczelników, pracowników Urzędu 
Miasta Skierniewice, mieszkańców Miasta oraz lokalne media. 
 
 P u n k t  2 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził prawomocność obrad 
z uwagi na obecność 19 radnych na ogólną liczbę 21. 
 
 P u n k t  3 
Uwagi do porządku dziennego. 
Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski zgłosił autopoprawkę do: 

 punktu 20 sesji - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek: 843/1 o pow. 0,0265 ha, 
843/2 o pow. 0,0163 ha, 843/3 o pow. 0,0070 ha i 843/4 o pow. 0,0045 ha, położonej 
przy ul. Czwartaków w Skierniewicach (obręb 17).  

 
 P u n k t  4 

         Protokół Nr XLII.2022 z XLII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
30 marca 2022 roku Radni przyjęli większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
 P u n k t  5 
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021.  
Prezydent Miasta Skierniewice Pan Krzysztof Jażdżyk działając zgodnie z dyspozycją przepisu 
art. 28 aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym złożył do Rady Miasta 
Skierniewice Raport o stanie Gminy Miasto Skierniewice za 2021 rok. Dokument zawiera 
podsumowanie działalności Prezydenta w roku 2021, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.   
 
 P u n k t  6 

       Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata  
2022-2040 Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą 
długu na lata 2022-2040  Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 8 głosach 
„za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
 
 
 
 



 4 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie.  
 
Uchwałę Nr XLIII/42/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2040 wraz z prognozą długu na lata  
2022-2040 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, 
2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLIII/42/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
 P u n k t  7 

       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice 
na 2022 rok Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie.  
 
Uchwałę Nr XLIII/43/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok  
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 

Uchwała Nr XLIII/43/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 

P u n k t  8 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  
z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach Radni otrzymali na piśmie w terminie 
wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach  Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/44/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  
w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach  Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
Uchwała Nr XLIII/44/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
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 P u n k t  9 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku  Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku  Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/45/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku  Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
   
Uchwała Nr XLIII/45/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
 P u n k t  10 
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice Radni otrzymali 
na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta 
Skierniewice Radny Jerzy Gołębiewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 13 głosach „za”. 
 
Głos zabrali: 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice Dariusz Chęcielewski 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Prezes Pływalni miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. Tomasz Przybysz 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/46/2022 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice Rada 
Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/46/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
  
 P u n k t  11 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.  
w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów 
kulturalnych Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta 
Skierniewice Radny Jerzy Gołębiewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XLVI/7/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu 
przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych Komisja zaopiniowała większością głosów 
pozytywnie, przy 11 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/47/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 z dnia  
18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości 
stypendiów kulturalnych Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach 
„za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/47/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  12 
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz statutu Muzeum Historycznego Skierniewic 
Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.  
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta 
Skierniewice Radny Jerzy Gołębiewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
nazwy oraz statutu Muzeum Historycznego Skierniewic  Komisja zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie, przy 13 głosach „za”. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta  Skierniewice Dawid Szymczak 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/48/2022 w sprawie zmiany nazwy oraz statutu Muzeum Historycznego 
Skierniewic Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/48/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „DOM” 
w Skierniewicach Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.  
 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Młodzieży Rady Miasta Skierniewice Radny 
Tomasz Chadamik poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach Komisja zaopiniowała większością 
głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 
się. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/49/2022 w sprawie zmiany w Statucie Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, 
przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/49/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
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 P u n k t  14 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach 
Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.  

 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Młodzieży Rady Miasta Skierniewice Radny 
Tomasz Chadamik poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania 
statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach Komisja zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie, przy 8 głosach „za”.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/50/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu  
w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 18 głosach 
„za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Uchwała Nr XLIII/50/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  15 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Skierniewicach 
Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.  
 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Młodzieży Rady Miasta Skierniewice Radny 
Tomasz Chadamik poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  
w Żłobku Miejskim w Skierniewicach  Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 9 głosach „za”.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/51/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim  
w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 16 głosach 
„za”, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLIII/51/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  16 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Skierniewicach na 
ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Młodzieży Rady Miasta Skierniewice Radny 
Tomasz Chadamik poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby  
z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach   
Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, 1 głosie 
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/52/2022 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14  
w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice 
podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, 2 głosach przeciwnych i braku głosów 
wstrzymujących się. 
 

Uchwała Nr XLIII/52/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
  P u n k t  17 
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach poprzez wniesienie 
przez Miasto Skierniewice wkładu pieniężnego Radni otrzymali na piśmie w terminie 
wcześniejszym. 
 
Przewodniczącej Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Skierniewicach poprzez wniesienie przez Miasto Skierniewice wkładu 
pieniężnego Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach „za” 
 

   Głos zabrali: 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Kujawski 

 
Do obrad sesji dołączyła radna Krystyna Cieślak. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Melon 
stwierdził, że na sali obrad jest 20 radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/53/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach poprzez wniesienie 
przez Miasto Skierniewice wkładu pieniężnego Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIII/53/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  18 
Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Radomsku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 

 
Przewodniczącej Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej Łódzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach „za” 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/54/2022 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  
w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, 
przy 20 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIII/54/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  19 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności lokalu 
mieszkalnego, oznaczonego numerem 22 położonego przy ul. Kaczorowskiego 4  
w Skierniewicach (obręb 10) Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczącej Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego, 
oznaczonego numerem 22 położonego przy ul. Kaczorowskiego 4 w Skierniewicach (obręb 10) 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach „za” 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/55/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności 
lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 22 położonego przy ul. Kaczorowskiego 4  
w Skierniewicach (obręb 10) Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach 
„za”. 
 

Uchwała Nr XLIII/55/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  20 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerami działek: 843/1 o pow. 0,0265 ha, 843/2 o pow. 0,0163 ha, 843/3  
o pow. 0,0070 ha i 843/4 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Czwartaków w Skierniewicach 
(obręb 17) wraz z autopoprawką Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 

 
Przewodniczącej Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami 
działek: 843/1 o pow. 0,0265 ha, 843/2 o pow. 0,0163 ha, 843/3 o pow. 0,0070 ha i 843/4 o pow. 
0,0045 ha, położonej przy ul. Czwartaków w Skierniewicach (obręb 17) wraz z autopoprawką 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach „za” 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie wraz z autopoprawką. 
 
Uchwałę Nr XLIII/56/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerami działek: 843/1 o pow. 0,0265 ha, 843/2 o pow. 0,0163 ha, 
843/3 o pow. 0,0070 ha i 843/4 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Czwartaków  
w Skierniewicach (obręb 17) Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach 
„za”. 
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Uchwała Nr XLIII/56/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  21 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta położony w rejonie skrzyżowania ulic prof. Feliksa Kotowskiego i Rawskiej Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta 
położony w rejonie skrzyżowania ulic prof. Feliksa Kotowskiego i Rawskiej Komisja 
zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Radny Jerzy Oleksiński opuścił salę obrad. Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej 
Melon stwierdził, że na sali obrad jest 19 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/57/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta położony w rejonie skrzyżowania ulic prof. Feliksa Kotowskiego i Rawskiej 
Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 

Uchwała Nr XLIII/57/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  22 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP i ulicami:  
1- go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz rzeką 
Skierniewką (Łupią) Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta 
Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP i ulicami:  
1- go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz rzeką 
Skierniewką (Łupią) Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, 
braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/58/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP i 
ulicami: 1- go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz 
rzeką Skierniewką (Łupią) Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIII/58/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
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 P u n k t  23 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego Radni otrzymali na piśmie w terminie 
wcześniejszym. 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta 
położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 8 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/59/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIII/59/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  24 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie” Radni otrzymali na piśmie 
w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment 
miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”  Komisja zaopiniowała większością 
głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/60/2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego -fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”  Rada Miasta 
Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się. 
 

Uchwała Nr XLIII/60/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  25 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, 
Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną 
Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją 
Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną Komisja zaopiniowała 
większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się. 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/61/2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława 
Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika  
i Pomologiczną Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, 
braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 

Uchwała Nr XLIII/61/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  26 
Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz  
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, 
Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Tomasz Chadamik 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Dariusz 

Boguszewski 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/62/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 
głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIII/62/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  27 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy  
ulicy Sierakowickiej Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Sierakowickiej Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach „za”.    
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/63/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy  
ulicy Sierakowickiej Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/63/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  28 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta Radni otrzymali na piśmie  
w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  Rady Miasta Skierniewice Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii 
Europejskiej i granicą miasta Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach 
„za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/64/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/64/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  29 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
Przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu  
i Porządku Publicznego  Rady Miasta Skierniewice Radny Leszek Jek poinformował,  
że projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 8 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/65/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/65/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
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 P u n k t  30 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej w Mieście Skierniewice 
Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu  
i Porządku Publicznego  Rady Miasta Skierniewice Radny Leszek Jek poinformował,  
że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej w Mieście Skierniewice 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/66/2022 w sprawie nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej w Mieście 
Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/66/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  31 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w związku  
z przystąpieniem Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  
na rok 2022 Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu  
i Porządku Publicznego Rady Miasta Skierniewice Radny Leszek Jek poinformował,  
że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w związku  
z przystąpieniem Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  
na rok 2022 Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIII/67/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w związku  
z przystąpieniem Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  
na rok 2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIII/67/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  32 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Radny 
Jarosław Borowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na 
Prezydenta Miasta Skierniewice  Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach 
„za”, uznając skargi za bezzasadne. 
Opinia Nr 196.2022 w załączeniu do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym i prawnym. 
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Uchwałę Nr XLIII/68/2022 w sprawie rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice  
Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
 

 radna Dorota Bogatko zgłosiła wniosek o reasumpcję głosowania 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon zarządził reasumpcję 
głosowania. 
 
Uchwałę Nr XLIII/68/2022 w sprawie rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice  
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”, uznając skargi  
za bezzasadne.. 
 
Uchwała Nr XLIII/68/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  33 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Skierniewicach Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Radny 
Jarosław Borowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na  
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach „za”, uznając skargi za bezzasadne. 
Opinia Nr 197.2022 w załączeniu do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym i prawnym. 
 
Uchwałę Nr XLIII/69/2022 w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 19 głosach „za”, uznając skargi za bezzasadne. 
 
Uchwała Nr XLIII/69/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 
 P u n k t  34 

   Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym 
i przyjęli bez uwag. 
 
 P u n k t  35 

   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami 
pozarządowymi  w 2021 roku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli 
bez uwag. 
  
 P u n k t  36 
Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2021 Radni otrzymali na 
piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez uwag. 
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 P u n k t  37 
Informację o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 22 marca 2022 roku  
16 maja 2022 roku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez uwag. 
 
 P u n k t  38 

   Interpelacje i zapytania radnych. 
Interpelacje złożyli: 

 Radna Krystyna Cieślak 
 Rany Zbigniew Wyszogrodzki 
 Radna Dorota Bogatko 

 
            P u n k t  39 
Radni nie zgłosili wolnych wniosków i oświadczeń. 
 
 P u n k t  40 
Sprawy różne. 
 

   Głos zabrali: 
 Radna Justyna Kulig 
 Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Chęcielewski 
 Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z. o. o Łukasz Paruzel 
 Radna Krystyna Cieślak 
 Prezes Energetyki Cieplnej Sp. z. o. o Mateusz Jarczyński 
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice Arkadiusz Binek 
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice Dariusz Chęcielewski 
 Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice Zbigniew Zagawa 

 
 P u n k t  41 

      Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał zamknięcia XLIII sesji 
Rady Miasta Skierniewice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

                     Andrzej Melon    
Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 

Monika Ciarkowska 
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