
       
 

P r o t o k ó ł   Nr   XLIV.2022 
z XLIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 czerwca 2022 roku  
w godz. 16.00 – 18.45 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
ul. Pomologiczna 8 pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice 
Andrzeja Melona. 
 
Ustawowa liczba radnych    - 21 
Faktyczna liczba radnych    - 21 
Liczba radnych obecnych na sesji                            - 19 

   Liczba radnych nieobecnych na sesji                        -  2 
                                                                                       Radna Dorota Bogatko 
         Radny Roman Czyżewski 
           

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

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

w dniu 30 maja 2022 roku. 
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021.  

- debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021.    
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice  

za 2021 rok. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą i Zadębie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
skrzyżowania ulic: Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Rawską, Wschodnią i Mikołaja Kopernika. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości 

oznaczonych numerami działek 1650/5 o powierzchni 0,1000 ha i 102/4 o powierzchni 
0,0111 ha, położonych przy ul. Działkowej w Skierniewicach (obręb 3). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 362/5 o powierzchni 0,0613 ha, położonej przy  
ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach  (obręb 8). 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto 

Skierniewice na rok szkolny 2022/2023. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta 

Skierniewice na lata 2023-2033. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Miasta 
Skierniewice. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Skierniewice. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Mieście Skierniewice. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta 
Skierniewice dotyczącego skarg na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta 
Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Skierniewicach.    

28. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 maja 2022 roku  
do 20 czerwca 2022 roku.   

29. Interpelacje i zapytania radnych.  
30. Wolne wnioski i oświadczenia. 
31. Sprawy różne. 
32. Zamknięcie obrad. 

 
 
 P u n k t  1 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XLIV sesji 
Rady Miasta Skierniewice. Powitał Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Jażdżyka oraz Zastępcę 
Prezydenta Miasta Pana Jarosława Chęcielewskiego. Następnie powitał Przewodniczącą Rady 
Seniorów Panią Janinę Szafrańską, 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. 
Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk złożył wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice- II edycja 
oraz  autopoprawki do: 
-  punktu 10 sesji – projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 
2022 rok, 
-  punktu 11 sesji – projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą  
i Zadębie. 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poddał pod głosowanie: 

 wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 28 sesji projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice- II edycja 

Ww. wniosek Rada Miasta przyjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku 
głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 

Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że porządek sesji 
został zmieniony. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice- II edycja 
został wprowadzony jako punkt 28 sesji.  
 
 P u n k t  4 

         Protokół Nr XLIII.2022 z XLIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
30 maja 2022 roku Radni przyjęli jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
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.  
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że zgodnie  
z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miasta 
raport o stanie Gminy Miasto Skierniewice za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów  
i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Przewodniczący oznajmił, że do 
debaty nad raportem nie zgłosili się mieszkańcy Miasta.  
 
 P u n k t  6 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania 
Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice  
Radny Jerzy Oleksiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania 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 XLIV/70/2022 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum 
zaufania Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 

Uchwała Nr XLIV/70/2022 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok Radni otrzymali na piśmie we 
wcześniejszym ustawowo określonym terminie.  

 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice  
Radny Jerzy Oleksiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice 
za 2021 rok Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 8 głosach „za”, braku 
głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że zgodnie  
z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 
Stosownie do zapisów ustawy Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 maja przekazał Radzie 
Miasta Skierniewice w/w sprawozdanie, które zostało przeanalizowane przez poszczególne 
Komisje Rady Miasta. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji o odczytanie 
opinii. 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Radny Jerzy 
Gołębiewski poinformował, że Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta Skierniewice za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków w działach należących do 
kompetencji Komisji w następujący sposób: 
- dział 630 - Turystyka  Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie 
przy 8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się; 
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie przy 10 głosach „za”; 
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 10 głosach „za”. 
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  
za 2021 rok Komisja przyjęła bez uwag.  
 
Przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu  
i Porządku Publicznego Radny Leszek Jek poinformował, że Komisja zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok po stronie dochodów  
i wydatków  w działach należących do kompetencji Komisji w następujący sposób: 
- dział 710 – Działalność usługowa   Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, 
- dział 750 – Administracja publiczna Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, 
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
  prawa oraz sądownictwa Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, 
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach „za”, 
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, 
- dział 851 -  Ochrona zdrowia –   Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, 
- dział 852 -   Pomoc społeczna  Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, 
 - dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach „za”, 
- dział 855 –Rodzina Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach „za”, 
 
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Radny 
Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że Komisja zaopiniowała sprawozdanie  
z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków   
w działach należących do kompetencji Komisji w następujący sposób: 

        - dział  500 – Handel Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie,  
   przy 8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się,   

        - dział  600 – Transport i łączność Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
  przy 9 głosach „za”,  

     - dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
        przy 9 głosach „za”, 
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       - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Komisja zaopiniowała                          

jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach „za”. 
Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Skierniewice Komisja przyjęła bez uwag.  
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa 
 i Ochrony Środowiska Radna Justyna Łukasik poinformowała, że Komisja zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok po stronie dochodów  
i wydatków  w działach należących do kompetencji Komisji w następujący sposób: 
-  dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, 
przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
-  dział 020 - Leśnictwo Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie,  
przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
- dział  600 – Transport i łączność Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, 
przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
  - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Komisja zaopiniowała 
większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się.  
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Komisja przyjęła bez uwag. 
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych Komisja przyjęła bez uwag. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Młodzieży Radny Tomasz Chadamik 
poinformował, że Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 
Skierniewice za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków  w działach należących do 
kompetencji Komisji w następujący sposób: 
- dział 758 – Różne rozliczenia Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie,  przy 

8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
- dział 801 – Oświata i wychowanie  Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, 
przy 8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Komisja zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie, przy 9 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że Radni 
otrzymali w materiałach na sesję Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi:  
- Nr III/159/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej 

informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2021 roku 
oraz 

- Nr III/108/2022 z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej 
sprawozdania Prezydenta Miasta Skierniewice z wykonania budżetu za 2021 rok.  

W/w Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  
w załączeniu do protokołu.  
      
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie.  

Uchwałę Nr XLIV/71/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok Rada Miasta 
Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/71/2022 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  8 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice  
za 2021 rok Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.   
 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice  
Radny Jerzy Oleksiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2021 rok Komisja zaopiniowała 
większością głosów pozytywnie, przy 8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta Skierniewice wypełniła przepis art. 270 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych i rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie  
z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu 
oraz informację o stanie mienia komunalnego. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii o wykonaniu budżetu gminy Miasta Skierniewice za 
2021 rok z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Skierniewice.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice Radny Jerzy Oleksiński 
powiedział, że opinię opracowano przy uwzględnieniu postanowień ustawy o finansach 
publicznych oraz przepisów wykonawczych, pod kątem celowości i gospodarności  
w działalności Prezydenta Miasta Skierniewice w roku 2021. Przewodniczący przedstawił 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice o wykonaniu budżetu gminy Miasta 
Skierniewice za 2021 rok z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Skierniewice. 
W/w opinia w załączeniu do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że zgodnie  
z procedurą określoną w art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wniosek Komisji 
Rewizyjnej został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  
 
Uchwałę Nr III/153/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie pozytywnej opinii Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice w sprawie absolutorium za 2021 rok Radni otrzymali 
w materiałach na sesję. 
W/w Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w załączeniu 
do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon powiedział, że biorąc 
powyższe pod uwagę Rada Miasta Skierniewice dopełniła procedury określone  
w art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. zapoznała się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
2) sprawozdaniem finansowym, 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta 

Skierniewice z wykonania budżetu za 2021 rok, 
4) informacją o stanie mienia komunalnego, 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.  
    
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. Poinformował, że stosownie do  
art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym „Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy”. 
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Uchwałę Nr XLIV/72/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Skierniewice za 2022 rok Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach 
„za”. 
Uchwała Nr XLIV/72/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
 
Głos zabrał: 

 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon ogłosił przerwę celem odbycia 
posiedzenia Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miasta Skierniewice. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący wznowił obrady. 

 
 
 P u n k t  9 

       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. 

 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice 
Radny Jerzy Oleksiński  poinformował, 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 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Skarbnik Miasta Skierniewice Liliana Majka 
 Radny Artur Sułek 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie.  
 
Uchwałę Nr XLIV/73/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 
2022-2040 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 16 głosach „za”,  
2 głosach przeciwnych  i 1 głosie wstrzymującym się. 

Uchwała Nr XLIV/73/2022 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 zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz  
z autopoprawką Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice 
Radny Jerzy Oleksiński  poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz z autopoprawką Komisja zaopiniowała większością 
głosów pozytywnie, przy 8 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 wraz z autopoprawką. 
 
Uchwałę Nr XLIV/74/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.. 
 
Uchwała Nr XLIV/74/2022 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment 
miasta położony pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą i Zadębie wraz  
z autopoprawką 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 pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą  
i Zadębie 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 XLIV/75/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą i Zadębie  
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/75/2022 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską 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: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości  
i Rawską 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 XLIV/76/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską Rada Miasta 
Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/76/2022 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  13 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
skrzyżowania ulic: Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela 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 w rejonie 
skrzyżowania ulic: Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela 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 XLIV/77/2022 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
skrzyżowania ulic: Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela Rada Miasta Skierniewice 
podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLIV/77/2022 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  14 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego 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 w rejonie ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu 
Dąbrowskiego 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 XLIV/78/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego Rada Miasta 
Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLIV/78/2022 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  15 

  Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Rawską, Wschodnią i Mikołaja Kopernika 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: Rawską, Wschodnią i Mikołaja Kopernika 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 XLIV/79/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Rawską, Wschodnią i Mikołaja Kopernika Rada Miasta Skierniewice podjęła 
większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLIV/79/2022 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 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 

 
   Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 

Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 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 XLIV/80/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIV/80/2022 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 wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości 
oznaczonych numerami działek 1650/5 o powierzchni 0,1000 ha i 102/4 o powierzchni 
0,0111 ha, położonych przy ul. Działkowej w Skierniewicach (obręb 3) Radni otrzymali na 
piśmie w terminie wcześniejszym. 
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   Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 

Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 
1650/5 o powierzchni 0,1000 ha i 102/4 o powierzchni 0,0111 ha, położonych przy  
ul. Działkowej w Skierniewicach (obręb 3) Komisja zaopiniowała większością głosów 
pozytywnie, przy 8 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 XLIV/81/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych 
nieruchomości oznaczonych numerami działek 1650/5 o powierzchni 0,1000 ha i 102/4  
o powierzchni 0,0111 ha, położonych przy ul. Działkowej w Skierniewicach (obręb 3) Rada 
Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLIV/81/2022 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 wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 362/5 o powierzchni 0,0613 ha, położonej przy  
ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach (obręb 8) Radni otrzymali na piśmie w terminie 
wcześniejszym. 

   
   Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 

Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 
362/5 o powierzchni 0,0613 ha, położonej przy ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach   
(obręb 8) 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 XLIV/82/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 362/5 o powierzchni 0,0613 ha, położonej przy  
ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach (obręb 8) Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.  
 

Uchwała Nr XLIV/82/2022 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 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto 
Skierniewice na rok szkolny 2022/2023 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 określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2022/2023 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. 
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Uchwałę Nr XLIV/83/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2022/2023 Rada Miasta Skierniewice podjęła 
większością głosów, przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLIV/83/2022 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 przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta 
Skierniewice na lata 2023-2033 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 przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta 
Skierniewice na lata 2023-2033 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 XLIV/84/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji 
Miasta Skierniewice na lata 2023-2033 Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/84/2022 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 podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Miasta 
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 podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Miasta 
Skierniewice 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 XLIV/85/2022 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Miasta 
Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/85/2022 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  22 

   Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 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 ulicy w Mieście Skierniewice 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 XLIV/86/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Skierniewice Rada 
Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/86/2022 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  23 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 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 drodze rowerowej w Mieście Skierniewice 
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 XLIV/87/2022 w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Mieście 
Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLIV/87/2022 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 nadania nazwy rondu 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 rondu w Mieście Skierniewice Komisja 
zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym  
i braku głosów wstrzymujących się.  

 
  Głos zabrali: 

 Radna Krystyna Cieślak 
 Radna Justyna Kulig 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic im. Jana Olszewskiego Agata Niedziółka 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Radny Rafał Koczywąs 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIV/88/2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice Rada 
Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, 2 głosach 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLIV/88/2022 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 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 7 głosach „za”.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Radny Jerzy Gołębiewski opuści salę obrad. Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest  
18 Radnych. 
 
Uchwałę Nr XLIV/89/2022 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 18 głosach „za”.  
 
Uchwała Nr XLIV/89/2022 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 podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice 
dotyczącego skarg na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice Radni otrzymali na piśmie 
w terminie wcześniejszym.  

 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Jarosław 
Borowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego 
stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność Prezydenta Miasta 
Skierniewice Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 5 głosach „za”. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLIV/90/2022 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta 
Skierniewice dotyczącego skarg na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice Rada Miasta 
Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 18 głosach „za”.  
 
Uchwała Nr XLIV/90/2022 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  27 
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice 
dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Skierniewicach Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Jarosław 
Borowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego 
stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  Komisja zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie, przy 5 głosach „za”. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Radny Jan Czubatka opuści salę obrad. Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest  
17 Radnych. 
 
Uchwałę Nr XLIV/91/2022 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta 
Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 17 głosach 
„za”.  
 
Uchwała Nr XLIV/91/2022 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 Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice- II edycja 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 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice- II edycja 
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 XLIV/92/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice- II edycja 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 17 głosach „za”.  
 
Uchwała Nr XLIV/91/2022 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 

   Informację o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 maja 2022 roku  
do 20 czerwca 2022 roku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez 
uwag. 
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 P u n k t  30 

   Interpelacje i zapytania radnych. 
 Interpelacje złożyli: 

 Radna Krystyna Cieślak 
 Radny Jerzy Oleksiński 

 

 
             P u n k t  31 
Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Głos zabrał: 

 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 
 P u n k t  32 
Sprawy różne. 
 
Głos zabrali: 

 Radna Justyna Kulig 
 Radny Artur Sułek 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice Zbigniew 

Zagawa 
 Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta 

Skierniewice Dariusz Boguszewski 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice Dariusz Chęcielewski 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stosownie do wymogów  
art.24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym przedstawił informację dotyczącą analizy 
oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Skierniewice za 2021 rok. 
Poinformował, że wszyscy Radni Rady Miasta Skierniewice złożyli w wymaganym 
ustawowo terminie, tj. do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe wraz z kopią swoich 
zeznań o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. 
W wyniku przeprowadzonej analizy Przewodniczący Rady Miasta nie stwierdził 
nieprawidłowości w złożonych przez Radnych Rady Miasta Skierniewice oświadczeniach. 
Oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie w celu dokonania 
analizy. Część jawna oświadczeń została również przekazana do Biuletynu Informacji 
Publicznej w celu jej opublikowania.  

  
 P u n k t  33 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

                   Andrzej Melon    
Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 

Monika Ciarkowska 
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