
 

P r o t o k ó ł   Nr  XLVI.2022 

z XLVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 22 września 2022 roku  
w godz. 16.00 – 17.30, 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    -   20 
Faktyczna liczba radnych po złożeniu ślubowania   -   21 
Liczba radnych obecnych na sesji                             -   19 
Liczba radnych nieobecnych na sesji                        -     2 

                                                                                          Radny Jarosław Borowski 
                                                                                          Radny Grzegorz Płuska 
                                                                                                        

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

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

w dniu 25 sierpnia 2022 roku. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerami działek 126/1 o powierzchni 0,0023 ha i 126/2 o pow. 0,0016 ha 
położonej przy ul. Wagonowej w Skierniewicach (obręb 16). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  stanowiących własność Gminy 
Miasta Skierniewice nieruchomości  lokalowych wraz z udziałami do gruntu oznaczonego 
numerem działki 196 o powierzchni 0,1683 ha, położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 23 
(obręb 9) w Skierniewicach. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Skierniewice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Skierniewice 
jako Członka zwyczajnego Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”  
z siedzibą w Łodzi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta 
Skierniewice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Skierniewice.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta 

Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Skierniewicach. 

19. Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2022 roku. 
20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 6 sierpnia 2022 roku  

do 12 września 2022 roku.   
21. Interpelacje i zapytania radnych.  
22. Wolne wnioski i oświadczenia. 
23. Sprawy różne. 
24. Zamknięcie obrad. 

 
 P u n k t  1 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XLVI sesji 
Rady Miasta Skierniewice.  
 
           P u n k t  2 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził prawomocność obrad  
z uwagi na obecność 17 radnych na ogólną liczbę 20.  Powitał Prezydenta Miasta Skierniewice 
Krzysztofa Jażdżyka oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Jarosława 
Chęcielewskiego. Następnie powitał Przewodniczącą Rady Seniorów Panią Janinę Szafrańską, 
przedstawicieli służb mundurowych, przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, komendanta 
Straży Miejskiej, prezesów, dyrektorów spółek miejskich, naczelników, pracowników Urzędu 
Miasta Skierniewice, mieszkańców Miasta oraz lokalne media. Przewodniczący powitał również 
Panią Izabelę Ożegalską Prezesa Zarządu łódzkiego okręgu Polskiego Związku Działkowców 
oraz Pana Ignacego Kurka Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej  
w Skierniewicach. 
 

W imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego Prezes okręgu 
łódzkiego Pani Izabela Ożegalska wręczyła Prezydentowi Miasta Skierniewice  Krzysztofowi 

Jażdżykowi jubileuszowy medal  "Bene Meritus" z okazji 40-lecia Polskiego Związku 
Działkowców za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców. 

Głos zabrali: 
 Prezes zarządu łódzkiego okręgu Polskiego Związku Działkowców Izabela Ożegalska 
 Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach 

Ignacy Kurek 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że w uznaniu 
zasług dla rozwoju Instytutu Nauk Ogrodniczych, zarówno na polu dokonań naukowych, jak  
i w obszarze pracy badawczej z inicjatywy radnego Jana Czubatki Rada Miasta pragnie 
uhonorować: 
- Pana prof. dr hab. Rocha Włodzimierza Doruchowskiego, 
- Pana prof. dr hab. Zygmunta Grzyba, 
- Pana prof. dr hab. Leszka Jankiewicza, 
- Pana prof. dr hab. Stanisława Mercika, 
- Pana prof. dr hab. Augustyna Mikę, 
- Pana prof. dr hab. Wojciecha Stępnia, 
- Pana prof. dr hab. Jerzego Szwejdę, 
- Pana  doc. Jana Borkowskiego, 
- Pana dr Andrzeja Holewińskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał wręczenia 
okolicznościowych upominków oraz kwiatów.  
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 P u n k t  3 
Ślubowanie radnego. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że na mocy 
Postanowienia Komisarza Wyborczego I w Skierniewicach z dnia 8 września 2022 roku został 
obsadzony mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 10 – KW PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Zaprosił Pana Pawła Macieja Ludwickiego do mównicy celem 
złożenia ślubowania. 

 Paweł Maciej Ludwicki złożył ślubowanie o następującej treści: Wierny Konstytucji  
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. 
”Tak mi dopomóż Bóg”. Od tego momentu w sesji uczestniczy 18 radnych na ogólną 
ustawową liczbę 21.  

Postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik do Protokołu. 
 
 
 P u n k t  4 
Uwagi do porządku dziennego. 
Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice 
położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją 
Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r.  Ponadto zgłosił autopoprawkę do punktu 
7 sesji- projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poddał pod głosowanie wniosek 
Prezydenta Miasta Krzysztofa Jażdżyka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława 
Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika  
i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 26 listopada 2020 r. jako punkt 19 sesji.  
W/w wniosek Rada Miasta Skierniewice przyjęła jednogłośnie, przy 18 głosach „za”. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek sesji został zmieniony. Projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława 
Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika  
i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia  
26 listopada 2020 r.  został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 19 sesji. 
      
 P u n k t  5 

         Protokół Nr XLV.2022 z XLV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
25 sierpnia 2022 roku Radni przyjęli większością głosów, przy 15 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.    
 

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Melon ogłosił przerwę celem odbycia posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice oraz Komisji Budownictwa, 

Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice. 
Przewodniczący stwierdził, że po przerwie na sali obrad jest 19 radnych. Do obrad sesji 

dołączyła radna Agnieszka Kuchta.  
  
 
 



 4 
 
 
 P u n k t  6 

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

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Radna Dorota 
Bogatko poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą 
długu na lata 2022-2040  Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 5 głosach 
„za”, 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 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 XLVI/110/2022 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 15 głosach „za”, 
4 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLVI/110/2022 w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji.   
 
 P u n k t  7 

       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok 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 8 głosach „za”. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon 

 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał pod 
głosowanie imienne projekt uchwały wraz z autopoprawką.  
 
Uchwałę Nr XLVI/111/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok  
Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 18 głosach „za”, 1 głosie 
przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLVI/111/2022 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 określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5 Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
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Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Młodzieży Rady Miasta Skierniewice Radny 
Tomasz Chadamik poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat 
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice 
dla dzieci do lat 5  Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach „za”. 
 
Głos zabrali: 

 Radny Artur Sułek 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVI/112/2022 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5 Rada 
Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 17 głosach „za”, 2 głosach przeciwnych 
i braku głosów wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLVI/112/2022 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 numerami działek 126/1 o powierzchni 0,0023 ha i 126/2 o pow. 0,0016 ha 
położonej przy ul. Wagonowej w Skierniewicach (obręb 16) 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 126/1 
o powierzchni 0,0023 ha i 126/2 o pow. 0,0016 ha położonej przy ul. Wagonowej  
w Skierniewicach (obręb 16) Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie,  
przy 4 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 XLVI/113/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/1 o powierzchni 0,0023 ha i 126/2  
o pow. 0,0016 ha położonej przy ul. Wagonowej w Skierniewicach (obręb 16) Rada Miasta 
Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
   
Uchwała Nr XLVI/113/2022 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 wyrażenia zgody na sprzedaż  stanowiących własność Gminy 
Miasta Skierniewice nieruchomości  lokalowych wraz z udziałami do gruntu oznaczonego 
numerem działki 196 o powierzchni 0,1683 ha, położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 23 
(obręb 9) w Skierniewicach 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 sprzedaż  stanowiących własność Gminy Miasta Skierniewice 
nieruchomości  lokalowych wraz z udziałami do gruntu oznaczonego numerem działki 196 o 
powierzchni 0,1683 ha, położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 23 (obręb 9)  
w Skierniewicach Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 5 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 XLVI/114/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  stanowiących własność 
Gminy Miasta Skierniewice nieruchomości  lokalowych wraz z udziałami do gruntu 
oznaczonego numerem działki 196 o powierzchni 0,1683 ha, położonego przy ul. Józefa 
Piłsudskiego 23 (obręb 9) w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, 
przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVI/114/2022 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 zmieniającej uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 
Skierniewice Radny Zbigniew Wyszogrodzki poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę Komisja zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie, przy 6 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały  w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVI/115/2022 zmieniającą uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę  
Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVI/115/2022 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 zmieniającej uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Skierniewice Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym.  
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Przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu  
i Porządku Publicznego  Rady Miasta Skierniewice Radny Leszek Jek poinformował,  
że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 XLVI/116/2022 zmieniającą uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 19 głosach 
„za”. 
 
Uchwała Nr XLVI/116/2022 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 wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Skierniewice jako 
Członka zwyczajnego Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” z siedzibą  
w Łodzi 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 wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Skierniewice 
jako Członka zwyczajnego Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”  
z siedzibą w Łodzi 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 XLVI/117/2022 w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto 
Skierniewice jako Członka zwyczajnego Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego 
„PomagaMY” z siedzibą w Łodzi Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVI/117/2022 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 ustalenia składów osobowych stałych Komisji 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 składów osobowych stałych Komisji Rady 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 XLVI/118/2022 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady 
Miasta Skierniewice  Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 18 głosach 
„za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
Uchwała Nr XLVI/118/2022 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 zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 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 zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Skierniewice Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 7 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że wpłynął 
wniosek z kandydaturą radnego Janusza Marka Pastusiaka na członka Komisji Rewizyjnej. 
Radny Janusz Marek Pastusiak wyraził zgodę na kandydowanie. 
Kandydaturę radnego Janusza Marka Pastusiaka do składu Komisji Rewizyjnej radni 
zaopiniowali negatywnie, przy 6 głosach ,,za”, 13 głosach przeciwnych i braku głosów 
wstrzymujących się. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poprosił o zgłaszanie 
kandydatur na członka Komisji. 
Radny Jan Czubatka zgłosił kandydaturę radnego Pawła Macieja Ludwickiego. 
Radny Paweł Maciej Ludwicki wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Janusz Marek Pastusiak w imieniu Klubu Radnych KW „Prawo i Sprawiedliwość” 
zgłosił kandydaturę radnego Artura Sułka. 
Radny Artur Sułek wyraził zgodę na kandydowanie. 
Kandydaturę radnego Pawła Macieja Ludwickiego do składu Komisji Rewizyjnej radni 
zaopiniowali pozytywnie, przy 16 głosach ,,za”, braku głosów przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących się. 
Kandydaturę radnego Artura Sułka do składu Komisji Rewizyjnej radni zaopiniowali 
negatywnie, przy 5 głosach ,,za”, 12 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że członkiem 
Komisji Rewizyjnej został radny Paweł Maciej Ludwicki 
 
Uchwałę Nr XLVI/119/2022 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Skierniewice Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 16 
głosach „za” , braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLVI/119/2022 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 delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 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 delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,  
przy 8 głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że zgodnie  
z art. 38 a ust. 5 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w skład Komisji wchodzi m.in. 
dwóch radnych delegowanych przez Radę. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków 
Komisji. 
Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Melon zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa 
Wyszogrodzkiego. 
Radny Zbigniew Wyszogrodzki wyraził zgodę na kandydowanie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dariusz Chęcielewski zgłosił kandydaturę radnego 
Leszka Jeka. 
Radny Leszek Jek wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Janusz Marek Pastusiak zgłosił kandydaturę radnego Artura Sułka 
Radny Artur Sułek wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Kandydaturę radnego Zbigniewa Wyszogrodzkiego do składu Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku radni zaopiniowali pozytywnie, przy 17 głosach ,,za”, braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się. 
Kandydaturę radnego Leszka Jeka do składu Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku radni zaopiniowali pozytywnie, przy 15 głosach ,,za”, braku głosów przeciwnych   
i 4 głosach wstrzymujących się.  
Kandydaturę radnego Artura Sułka do składu Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku radni zaopiniowali negatywnie, przy 5  głosach ,,za”, 12 głosach przeciwnych 
i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali delegowani Radny Zbigniew Wyszogrodzki oraz 
Radny Leszek Jek. 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie.  
 
Uchwałę Nr XLVI/120/2022 w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada Miasta Skierniewice podjęła większością 
głosów, przy 16 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XLVI/120/2022 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 rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wraz z uzasadnieniem merytorycznym i prawnym Radni 
otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym. 
 
Zastępca Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Radna 
Dorota Bogatko poinformowała, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 6  głosach „za”. 
Opinia Nr 202.2022 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 XLVI/121/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice podjęła 
większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się, uznając skargę za bezzasadną. 
 
Uchwała Nr XLVI/121/2022 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  18 

   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. 

 
Zastępca Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Radna 
Dorota Bogatko poinformowała, 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 6  głosach „za”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał i poddał  
pod głosowanie imienne projekt uchwały w w/w sprawie. 
 
Uchwałę Nr XLVI/122/2022 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 19 głosach 
„za”. 
 
Uchwała Nr XLVI/122/2022 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, 
Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. Radni otrzymali na piśmie. 
 
Przewodnicząca Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Radna Justyna Łukasik poinformowała, że projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława 
Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika  
i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice  
z dnia 26 listopada 2020 r. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie,  
przy 6 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 XLVI/123/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, 
Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie,  
przy 19 głosach „za”. 
 
Uchwała Nr XLVI/123/2022 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  20 
Informację z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2022 roku Radni otrzymali 
na piśmie  we wcześniejszym ustawowo określonym terminie. 
 
Informację z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2022 roku Radni przyjęli 
bez uwag. 
  
 P u n k t  21 
Informację o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 6 sierpnia 2022 roku  
12 września 2022 roku Radni otrzymali na piśmie w terminie wcześniejszym i przyjęli bez 
uwag. 
 
 P u n k t  22 

   Interpelacje i zapytania radnych. 
Interpelacje złożyli: 

 Radna Dorota Bogatko 
 Radny Janusz Marek Pastusiak 
 Radny Jan Czubatka 

 
            P u n k t  23 
Radni nie zgłosili wolnych wniosków i oświadczeń. 
 
 P u n k t  24 
Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że do Biura 
Rady wpłynęły następujące pisma: 
-pismo Stowarzyszenia Agroturystycznego Zwierzyniec Królewski z dnia 12 września br.  
w sprawie uciążliwości zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarki oraz odpowiedź 
Prezydenta Miasta na ww. pismo, 
- pismo radnego Janusza Marka Pastusiaka dotyczące rezygnacji z pracy w Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice, 
- do wiadomości Rady Miasta Skierniewice pismo mieszkańców ulicy Sosnowej z dnia  
8 września w sprawie przejścia dla pieszych przez tory kolejowe. 
Głos zabrali: 

 Radny Jan Czubatka 
 Radny Jerzy Gołębiewski 
 Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 
 Naczelnik Wydziału Inwestycji Kubaturowych Urzędu Miasta Skierniewice Grażyna 

Gruchała. 
 
 P u n k t  25 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
                     Andrzej Melon    

Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 

Monika Ciarkowska 
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