
 

P r o t o k ó ł   Nr  XLVIII.2022 

z XLVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 października 2022 roku  
w godz. 16.00 – 17.10, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., 
ul. Pomologiczna 8 pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice 
Andrzeja Melona. 
 
Ustawowa liczba radnych    -   21 
Faktyczna liczba radnych    -   21 
Liczba radnych obecnych na sesji                             -   21 

                                                                                                        
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 XLVII.2022 z XLVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 29 września 2022 roku. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

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

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

Wsparcia Policji w 2022 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerami działek 34/26 o pow. 0,0135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha, położonej 
przy ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 509 o pow. 0,0565 ha, położonej przy ul. Widok  
w Skierniewicach (obręb 3). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 443/4 o pow. 0,0388 ha, położonej przy ul. Granicznej  
w Skierniewicach (obręb 6). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 652 o powierzchni 0,18 ha, położonej w Myśliborzu, Gmina 
Żarnów, Powiat Opoczyński w Województwie Łódzkim.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy 
Zwierzynieckiej i Kasztanowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą 
Miedniewicką a Aleją Macieja Rataja. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Ogrodową, Długą i Wspólną. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta 
Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją 
Niepodległości i Rawską. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej 
i granicą miasta. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Działkowej, Juliana Jerzego 
Gójskiego i kpr. Tadeusza Skrzypka. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka  
i ul. Mszczonowskiej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: mjr Henryka Sucharskiego, 
Łowickiej i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie  

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego 
usunięcia.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice  
na lata 2022 - 2026”. 

24. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady Miasta Skierniewice. 

25. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 13 września 2022 roku  
do 17 października 2022 roku.   

26. Interpelacje i zapytania radnych.  
27. Wolne wnioski i oświadczenia. 
28. Sprawy różne. 
29. Zamknięcie obrad. 

 
 
 P u n k t  1 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XLVIII sesji 
Rady Miasta Skierniewice.  
 
 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. Powitał Zasłużonego dla Miasta 
Skierniewice Pana Kazimierza Figata, Przewodnicząca Rady Seniorów Panią Janinę Szafrańską, 
Zastępców Prezydenta Miasta Skierniewice w osobach Pana Jarosława Chęcielewskiego oraz 
Pana Eugeniusza Góraja. W dalszej kolejności powitał przedstawicieli służb mundurowych, 
pracowników Urzędu Miasta,  naczelników, lokalne media oraz mieszkańców Miasta. 
Radny Rafał Koczywąs dołączył do obrad sesji. Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali 
obrad jest 20 radnych. 
 
 P u n k t  3 
Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski zgłosił autopoprawkę  
do punktu 8 sesji - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 34/26 o pow. 0,0135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha, 
położonej przy ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5). Zastępca Prezydenta poinformował,  
że autopoprawka była procedowana przez merytoryczną Komisję Rady Miasta Skierniewice.     
 
 P u n k t  4 

         Protokół Nr XLVII.2022 z XLVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
29 września 2022 roku radni przyjęli jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.    
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 P u n k t  5 

       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 7 głosach 
„za”, 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
 
Głos zabrali: 

 radny Janusz Marek Pastusiak 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Skarbnik Miasta Skierniewice Liliana Majka 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie.  
 
Uchwałę Nr XLVIII/128/2022 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”, 
3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLVIII/128/2022 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  6 

       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 9 głosach „za”. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie.  
 
Uchwałę Nr XLVIII/129/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok  
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 

Uchwała Nr XLVIII/129/2022 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 zmiany uchwały w sprawie przekazania środków 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 na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku 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 XLVIII/130/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania 
środków na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/130/2022 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 wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 34/26 o pow. 0,0135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha, położonej przy 
ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5) wraz z autopoprawką 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 zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 34/26 
o pow. 0,0135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha, położonej przy ul. Miłej w Skierniewicach  
(obręb 5) 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 XLVIII/131/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 34/26 o pow. 0,0135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha, 
położonej przy ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5) Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/131/2022 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  9 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 509 o pow. 0,0565 ha, położonej przy ul. Widok  
w Skierniewicach (obręb 3) 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 zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 509  
o pow. 0,0565 ha, położonej przy ul. Widok w Skierniewicach (obręb 3) 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 XLVIII/132/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 509 o pow. 0,0565 ha, położonej przy ul. Widok  
w Skierniewicach (obręb 3) Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach 
„za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/132/2022 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  10 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 443/4 o pow. 0,0388 ha, położonej przy ul. Granicznej  
w Skierniewicach (obręb 6) 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 zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 443/4 
o pow. 0,0388 ha, położonej przy ul. Granicznej w Skierniewicach (obręb 6) Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach „za”. 
 
Radna Krystyna Cieślak dołączyła do obrad sesji. Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali 
obrad jest 21 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVIII/133/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 443/4 o pow. 0,0388 ha, położonej przy  
ul. Granicznej w Skierniewicach (obręb 6) Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, 
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/133/2022 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 wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 652 o powierzchni 0,18 ha, położonej w Myśliborzu, Gmina 
Żarnów, Powiat Opoczyński w Województwie Łódzkim 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 zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 652  
o powierzchni 0,18 ha, położonej w Myśliborzu, Gmina Żarnów, Powiat Opoczyński  
w Województwie Łódzkim 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 XLVIII/134/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 652 o powierzchni 0,18 ha, położonej  
w Myśliborzu, Gmina Żarnów, Powiat Opoczyński w Województwie Łódzkim Rada Miasta 
Skierniewice podjęła większością głosów, przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Uchwała Nr XLVIII/134/2022 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  12 
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 8 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVIII/135/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/135/2022 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy 
Zwierzynieckiej i Kasztanowej 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 ulicy Zwierzynieckiej  
i Kasztanowej Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach „za”. 
 

Głos zabrali: 
 radna Justyna Kulig 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta 

Skierniewice Dariusz Boguszewski 
 radny Artur Sułek 
 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 

Uchwałę Nr XLVIII/136/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy 
Zwierzynieckiej i Kasztanowej Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów,  
przy 18 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLVIII/136/2022 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 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą 
Miedniewicką a Aleją Macieja Rataja 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 ulicą Miedniewicką a Aleją 
Macieja Rataja 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 XLVIII/137/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą 
Miedniewicką a Aleją Macieja Rataja Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/137/2022 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Ogrodową, Długą i Wspólną 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: Ogrodową, Długą 
i Wspólną 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 XLVIII/138/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Ogrodową, Długą i Wspólną Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/138/2022 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 uchylenia 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 uchylenia 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 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 XLVIII/139/2022 w sprawie uchylenia uchwały 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 większością głosów,  
przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLVIII/139/2022 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 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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment 
miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej  
i granicą miasta 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 XLVIII/140/2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, 
Unii Europejskiej i granicą miasta Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/140/2022 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment 
miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Działkowej, Juliana Jerzego Gójskiego 
i kpr. Tadeusza Skrzypka  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 w sąsiedztwie ulic: Działkowej, Juliana Jerzego Gójskiego 
i kpr. Tadeusza Skrzypka 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 XLVIII/141/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Działkowej, 
Juliana Jerzego Gójskiego i kpr. Tadeusza Skrzypka Rada Miasta Skierniewice podjęła 
większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLVIII/141/2022 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  19 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka  
i ul. Mszczonowskiej 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 w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej 
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 XLVIII/142/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana 
A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/142/2022 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: mjr Henryka Sucharskiego, Łowickiej  
i 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta 
Skierniewice położony pomiędzy ulicami: mjr Henryka Sucharskiego, Łowickiej  
i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 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 XLVIII/143/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: mjr Henryka 
Sucharskiego, Łowickiej i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Rada Miasta Skierniewice 
podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/143/2022 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 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 jednogłośnie pozytywnie, przy 11 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 XLVIII/144/2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice  
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/144/2022 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 ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia 
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 na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 11 głosach „za”. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVIII/145/2022 w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/145/2022 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 przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice  
na lata 2022 - 2026” 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 do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice  
na lata 2022 - 2026” Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 11 głosach „za”. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVIII/146/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta 
Skierniewice na lata 2022 - 2026”  Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/146/2022 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  24 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady 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 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady Miasta Skierniewice Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 
10 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 XLVIII/147/2022 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, 
przy 21 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVIII/147/2022 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 
Informację o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 13 września 2022 roku  
do 17 października 2022 roku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli 
bez uwag.  

 
           P u n k t  26 
   Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Interpelację złożyła radna Krystyna Cieślak 
 
            P u n k t  27 
Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Głos zabrali: 

 radny Artur Sułek, 
 radna Krystyna Cieślak, 
 radny Janusz Marek Pastusiak. 
 

 P u n k t  28 
Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że w związku  
z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym radny Rady Miasta Skierniewice Paweł 
Maciej Ludwicki złożył oświadczenie majątkowe w wymaganym ustawowo terminie,  
czyli 30 dni od dnia złożenia ślubowania. W wyniku przeprowadzonej analizy Przewodniczący 
nie stwierdził nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu. Ponadto poinformował,  
że w Biurze Rady Miasta znajdują się do wglądu dla radnych następujące pisma: 

 - pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2022 roku w sprawie wniosków 
dotyczących kwestii organizacyjnych przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  

- pismo Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi zespół w Skierniewicach z dnia  
14 października 2022 roku w sprawie skargi złożonej na jednego z dyrektorów szkoły,  

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 
2022 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Skierniewice za pierwsze półrocze 2022 roku, 
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- pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2022 roku w sprawie analizy 

oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Przewodniczącego Rady 
Miasta Skierniewice. Stwierdzono, że oświadczenia są kompletne, właściwie wypełnione  
i przekazane z zachowaniem obowiązującego terminu, 

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach z dnia 24 października 2022 roku  
w sprawie analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych, 
- pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna z dnia 25 października  
2022 roku w sprawie analizy oświadczenia majątkowego Prezesa Zarządu Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.. 
Głos zabrali: 

 radny Jan Czubatka, 
 radna Krystyna Cieślak, 
 radna Justyna Kulig, 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski, 
 Naczelnik Biura Rady Miasta Skierniewice Magdalena Krawczyńska, 
 radny Artur Sułek, 
 radca prawny Urzędu Miasta Skierniewice Mariusz L. Krassowski, 
 radny Janusz Marek Pastusiak, 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Eugeniusz Góraj. 

 
 P u n k t  29 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
                     Andrzej Melon    

Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 

Monika Ciarkowska 
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