
 

 

P r o t o k ó ł   Nr  XLII.2022 

z XLII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 marca 2022 roku  
w godz. 16.00 – 22.05, 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 

                                                                                          Radna Justyna Łukasik 
                                                                                           

                                                                                                     
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 XLI.2022 z XLI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 7 marca 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 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku”.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań 
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/88/12 Rady Miasta Skierniewice  

z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: 
Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie  
ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy 
Starbacicha. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta położony przy ulicy Makowskiej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów. 
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19.  Podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Skierniewice. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. 
22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez 

Miasto Skierniewice obywatelom Ukrainy. 
23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Łubnie 

w Ukrainie. 
24.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

w 2022 roku. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Skierniewice do realizacji Programu 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
26. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. 
27. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego  

na terenie Miasta Skierniewice za rok 2021. 
28. Sprawozdanie z realizacji Programu Skierniewicka Rodzina PLUS za rok 2021. 
29. Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice za rok 2021. 
30. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy 

Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2021 rok. 
31. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 11 stycznia 2022 roku  

do 21 marca 2022 roku.   
32. Interpelacje i zapytania radnych.  
33. Wolne wnioski i oświadczenia. 
34. Sprawy różne. 
35. Zamknięcie obrad. 

 
 
 P u n k t  1 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XLII sesji Rady 
Miasta Skierniewice. Powitał Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka wraz  
z Zastępcami,  Zasłużonego dla Miasta Skierniewice Pana Kazimierza Figata, komendantów 
służb mundurowych, 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 20 radnych na ogólną liczbę 21. 
 
 P u n k t  3 
Uwagi do porządku dziennego. 
Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk zgłosił autopoprawki do: 

 punktu 5 sesji - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz  
z prognozą długu na lata 2022-2040, 

 punktu 6 sesji - projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice  
na 2022 rok.   

Radny Artur Sułek złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 18 sesji – projektu 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta 
Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów. 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Artura Sułka o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice 
położony przy ulicy Szarych Szeregów.  
W/w wniosek nie został przyjęty. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 6 Radnych, 13 Radnych 
głosowało przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek sesji nie został zmieniony.  
  
 P u n k t  4 

         Protokół Nr XLI.2022 z XLI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
7 marca 2022 roku Radni przyjęli większością głosów, przy 17 głosach „za”, 3 głosach 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
 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 wraz z autopoprawką 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 wraz z autopoprawką Komisja zaopiniowała większością głosów 
pozytywnie, przy 7 głosach „za”, 3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
 
Głos zabrali: 

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie wraz z autopoprawką.  
 
Uchwałę Nr XLII/21/2022 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 16 głosach „za”, 
3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 

Uchwała Nr XLII/21/2022 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 wraz  
z autopoprawką 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 wraz z autopoprawką Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 10 głosach „za”. 
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Głos zabrali: 

 Radny Rafał Koczywąs 
 Prezydent Miasta Krzysztof Jażdżyk 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie wraz z autopoprawką.  
 
Uchwałę Nr XLII/22/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok  
Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 19 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie  wstrzymującym się.  

Uchwała Nr XLII/22/2022 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 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku” 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 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice 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 XLII/23/2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice  
w 2022 roku”  Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/23/2022 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 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 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 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Artur Sułek 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Radny Roman Czyżewski 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLII/24/2022 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata  
2022 – 2024 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, 
braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
   
Uchwała Nr XLII/24/2022 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 podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań 
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 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 podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań 
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 
Głos zabrała: 

 Radna Krystyna Cieślak 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLII/25/2022 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań 
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Rada 
Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/25/2022 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 nadania nazwy ulicy położonej 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 położonej w Mieście Skierniewice 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. 
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Uchwałę Nr XLII/26/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/26/2022 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 XXVII/88/12 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach 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 
zmiany Uchwały Nr XXVII/88/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach 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 
 Sekretarz Miasta Edyta Cieślak 
 Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Melon 
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice Arkadiusz Binek 
 Radny Roman Czyżewski 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLII/27/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/88/12 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/27/2022 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 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 większością 
głosów pozytywnie, przy 9 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 
się. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Rafał Koczywąs 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice Zbigniew Zagawa 
 Radny Artur Sułek 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Skierniewice Barbara Tracz 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLII/28/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/28/2022 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 wyrażenia zgody na zamianę 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 zamianę nieruchomości Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 
przy 10 głosach „za”.    
 

   Głos zabrali: 
 Radny Rafał Koczywąs 
 Radny Roman Czyżewski 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 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 XLII/29/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Rada 
Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/29/2022 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: 
Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej Radni otrzymali na 
piśmie w terminie wcześniejszym.  
 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice Radny Jarosław Borowski poinformował, 
że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic:  
Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej 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. 
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Uchwałę Nr XLII/30/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
ulic: Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej Rada Miasta 
Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLII/30/2022 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 zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie  
ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy 
Starbacicha Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice Radny Jarosław Borowski poinformował, 
że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie  
ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy 
Starbacicha 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 XLII/31/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie  
ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy 
Starbacicha Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/31/2022 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 Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice Radny Jarosław Borowski poinformował, 
że projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 8 głosach „za”. 
 

   Głos zabrali: 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta 

Skierniewice Dariusz Boguszewski 
 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
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Uchwałę Nr XLII/32/2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 20 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/32/2022 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta położony przy ulicy Makowskiej Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 

 
   Zastępca Przewodniczącej Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice Radny Jarosław Borowski 
poinformował, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Makowskiej Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach „za”. 

 
 Głos zabrali: 

 Radny Roman Czyżewski 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta 

Skierniewice Dariusz Boguszewski 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLII/33/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta położony przy ulicy Makowskiej Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 20 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/33/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 

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

Środowiska.  
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący wznowił obrady. Stwierdził, że na sali obrad jest  

19 radnych. Salę obrad opuścił radny Roman Czyżewski. 
 

 
 P u n k t  18 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów Radni otrzymali na piśmie  
w terminie wcześniejszym. 
 

   Zastępca Przewodniczącej Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice Radny Jarosław Borowski 
poinformował, że: 
Uwaga zawarta w piśmie z dnia 24 stycznia br. nie została przez radnych uwzględniona. 
Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych, 3 radnych głosowało za uwzględnieniem 
uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
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Uwagi zawarte w piśmie z dnia 25 stycznia 2022 roku. 
 

Uwaga Nr 1 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 2 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
1 radny głosował za uwzględnieniem uwagi, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
 
Uwaga Nr 3 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 4 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
4 radnych wstrzymało się od głosu. Głosów za uwzględnieniem uwagi nie było.   
 
Uwaga Nr 5 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 6 została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 3 radnych,  
5 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, głosów wstrzymujących się nie było.  
 
Uwaga Nr 7 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 8 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
4 radnych wstrzymało się od głosu. Głosów za uwzględnieniem uwagi nie było.  
 
Uwaga Nr 9 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 10 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 11 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 12 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
3 radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uwaga Nr 13 nie została uwzględniona. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych,  
4 radnych wstrzymało się od głosu. Głosów za uwzględnieniem uwagi nie było.   
 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment 
miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów radni zaopiniowali większością 
głosów pozytywnie, przy 4 głosach „za”, 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
 
   Głos zabrali: 
 Radny Artur Sułek 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon 
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Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że w terminie 
do wnoszenia uwag wpłynęły 2 pisma zawierające łącznie 14 uwag. Pismo z dnia  
24 stycznia 2022 roku zawierało 1 uwagę, pismo z dnia 25 stycznia 2022 roku zawierało  
13 uwag. Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie imienne poszczególne 
uwagi zgodne z załącznikiem do projektu uchwały.  
 
Uwaga  zawarta w piśmie z dnia 24 stycznia 2022 roku  
Uwaga nie została uwzględniona, przy 11 głosach za nie uwzględnieniem, 6 głosach 
przeciwnych  i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwagi zawarte w piśmie z dnia 25 stycznia 2022 roku. 
 
Uwaga Nr  1   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  2   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  3   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  4   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  5   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  6   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 11 głosach za nie uwzględnieniem, 7 głosach 
przeciwnych i 1 głosie  wstrzymującym się. 
 
Uwaga Nr  7   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  8   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 4 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  9   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 11 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  10   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 11 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
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Uwaga Nr  11   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 11 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  12   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 5 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Uwaga Nr  13   
Uwaga nie została uwzględniona, przy 12 głosach za nie uwzględnieniem, 4 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLII/34/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów Rada Miasta 
Skierniewice podjęła większością głosów, przy 11 głosach „za”, 5 głosach przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących się. 
 

Uchwała Nr XLII/34/2022 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 uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Skierniewice 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 uchwalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice 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 XLII/35/2022 w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/35/2022 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 przekazania petycji według właściwości 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 przekazania petycji według 
właściwości Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 6 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 XLII/36/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości Rada Miasta 
Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/36/2022 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 rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wraz  uzasadnieniem merytorycznym i prawnym 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 
działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wraz  
uzasadnieniem merytorycznym i prawnym Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 
przy 6 głosach „za”, uznając skargi za bezzasadne. 
Opinia Nr 190.2022 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 XLII/37/2022 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, 
przy 19 głosach „za”, uznając skargi za bezzasadne. 
 

Uchwała Nr XLII/37/2022 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 określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez 
Miasto Skierniewice obywatelom Ukrainy Radni otrzymali na piśmie. 
 

   Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która 
może być zapewniona przez Miasto Skierniewice obywatelom Ukrainy 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 XLII/38/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona 
przez Miasto Skierniewice obywatelom Ukrainy Rada Miasta Skierniewice podjęła 
jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/38/2022 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 udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Łubnie  
w Ukrainie Radni otrzymali na piśmie. 
 

   Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
miasta partnerskiego Łubnie w Ukrainie 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 XLII/39/2022 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego 
Łubnie w Ukrainie Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/39/2022 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  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  
w 2022 roku Radni otrzymali na piśmie. 
 

   Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt 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 XLII/40/2022 w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Policji w 2022 roku Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/40/2022 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 
 
 P u n k t  25 
Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Radni otrzymali na piśmie. 
 

   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 Miasta Skierniewice do realizacji Programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 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. 
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Uchwałę Nr XLII/41/2022 w sprawie przystąpienia Miasta Skierniewice do 
realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  Rada Miasta Skierniewice 
podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 

Uchwała Nr XLII/41/2022 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 

   Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. Radni otrzymali na 
piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez uwag. 
 
 P u n k t  27 

   Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego na terenie 
Miasta Skierniewice za rok 2021 Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym  
i przyjęli bez uwag 
  
 P u n k t  28 

   Sprawozdanie z realizacji Programu Skierniewicka Rodzina PLUS za rok 2021 Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez uwag. 
 
 P u n k t  29 

   Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice za rok 2021 Radni otrzymali na piśmie  
w terminie wcześniejszym i przyjęli bez uwag. 
   
 P u n k t  30 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy 
Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2021 rok Radni otrzymali na 
piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez uwag. 
 
 P u n k t  31 
Informację o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 11 stycznia 2022 roku  
do 21 marca 2022 roku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez 
uwag. 
 
 P u n k t  32 

   Interpelacje i zapytania radnych. 
Interpelacje złożyli: 

 Radny Jan Czubatka 
 Radna Krystyna Cieślak 
 Radny Rafał Koczywąs 
 Radny Jerzy Gołębiewski 
 Radny  Grzegorz Płuska 
 Radna Agnieszka Kuchta 

 
            P u n k t  33 
Radni nie zgłosili wolnych wniosków i oświadczeń. 
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 P u n k t  34 
Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że do Biura 
Rady Miasta wpłynął apel Stowarzyszenia Energia Miast do samorządów miast na prawach 
powiatu w sprawie nieskorzystania z ustawowej możliwości zamrażania budżetów 
obywatelskich. 

   Przewodniczący przypomniał Radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia oświadczenia  
   o stanie majątkowym za 2021 rok. 
 
   Głos zabrali: 

 Radna Justyna Kulig 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice Zbigniew Zagawa 
 Radny Jerzy Gołębiewski 
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice Dariusz Chęcielewski 
 Radny Artur Sułek 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Prezes ZWIK “WOD-KAN” Sp. z. o. o Jacek Pełka 
 Radny Jan Czubatka  

 
 
 P u n k t  35 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
                   Andrzej Melon    

Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 

Monika Ciarkowska 

 
 
 


		2022-07-06T15:24:58+0200




