
 

P r o t o k ó ł   Nr  XL.2022 

z XL sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 17 lutego 2022 roku  
w trybie korespondencyjnym, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, 

przy ul. Rynek 1, w godz. 1200 - 1300 ,  
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice Andrzeja Melona. 

 
Ustawowa liczba radnych    -   21 
Faktyczna liczba radnych    -   21 
Liczba radnych uczestniczących w głosowaniu        -   21 
                                                                                                                                                  
Karty do głosowania wraz z potwierdzeniem udziału radnych w XL sesji Rady Miasta 
Skierniewice stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek dzienny :  
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIX.2022 z XXXIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 21 stycznia 2022 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Skierniewice”.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 361/1 o powierzchni 0,0081 ha, położonej przy ul. Granicznej 25  
w Skierniewicach (obręb 6). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania 
Miasta” Spółka z o.o. w Skierniewicach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej” Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych  
za osiągnięte wyniki sportowe. 

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2021. 

10. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 
Skierniewice za rok 2021. 

11. Interpelacje i zapytania radnych.  
12. Zamknięcie obrad. 

 
 P u n k t  1 

   Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XL sesji 
Rady Miasta Skierniewice. Powitał radnych Rady Miasta Skierniewice, Prezydenta Miasta 
Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka wraz pracownikami  podległych służb oraz 
mieszkańców Miasta Skierniewice. Poinformował, że w związku z utrzymującym się na 
terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, sesja Rady Miasta Skierniewice 
została zwołana w trybie korespondencyjnym. Porządek sesji wraz z procedowanymi 
materiałami został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice oraz 
dostarczony radnym wraz z kartami do głosowania. O godz. 12.00 odbyła się transmisja 
bezpośrednia z obrad XL sesji Rady Miasta Skierniewice. W celu zapewnienia 
transparentności obrad Przewodniczący Rady wraz z Naczelnikiem Biura Rady Miasta 
Skierniewice dokonali przeliczenia kopert z głosami oraz ustalono wyniki głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon poinformował, że do porządku 
obrad XL sesji zostały wprowadzone 3 projekty uchwał. 
 

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata  
2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040 jako punkt 9 sesji głosowało 20 radnych. 
Jeden radny wstrzymał się od głosu. 
 



 
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Skierniewice na 2022 rok jako punkt 10 sesji  głosowało 21 radnych. 
 

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 
Łódzkiego jako punkt 11 sesji głosowało 21 radnych. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XL sesji Rady Miasta 
Skierniewice został zmieniony.  
 
 P u n k t  2 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził prawomocność 
obrad z uwagi na potwierdzenie udziału w głosowaniu 21 radnych na ogólną liczbę 21. 
 
 P u n k t  3 

         Protokół Nr XXXIX.2022 z XXXIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
21 stycznia 2022 roku radni przyjęli jednogłośnie, przy 19 głosach „za”. 2 radnych nie brało 
udziału w głosowaniu. 

         Przewodniczący poinformował, że do Protokołu nie zgłoszono uwag. 
Imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
 
 P u n k t  4 
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” radni 
otrzymali na piśmie. 

 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta 
Skierniewice Andrzej Melon  stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 11 głosach „za”.  
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach  do głosowania członków Komisji  
ds. Oświaty i Młodzieży Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta 
Skierniewice Andrzej Melon  stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący 
Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 14 głosach „za”. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Skierniewice 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji ds. 
Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego  Rady 
Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon 
stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała  jednogłośnie pozytywnie, przy 11 
głosach „za”. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon  
stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 9 głosach 
„za”. 
 



Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/12/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach 
„za”.  

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon odczytał akt nadania tytułu 
„Zasłużony dla  Miasta Skierniewice”  dla Pana Kazimierza Figata.  
 
 P u n k t  5 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 361/1 o powierzchni 0,0081 ha, położonej przy ul. Granicznej 25  
w Skierniewicach (obręb 6) radni otrzymali na piśmie. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Skierniewice 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”.  
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/13/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach 
„za”.  

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 
 P u n k t  6 
Projekt uchwały w sprawie  wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania 
Miasta” Spółka z o.o. w Skierniewicach radni otrzymali na piśmie. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Skierniewice 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/14/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła  jednogłośnie, przy 21 głosach 
„za”.  
 

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 

 P u n k t  7 
Projekt uchwały w sprawie  wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej” Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach radni otrzymali na piśmie. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Skierniewice 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 10 głosach „za”. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/15/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła  jednogłośnie, przy 21 głosach 
„za”.  

 



  
W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 

 P u n k t  8 
Projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych  
za osiągnięte wyniki sportowe radni otrzymali na piśmie. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący 
Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon  stwierdził, że projekt uchwały Komisja 
zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/16/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów,  
przy 20 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 
 P u n k t  9 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. 
radni otrzymali na piśmie. 

 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta 
Skierniewice Andrzej Melon  stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
większością głosów, przy 8 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 3 głosach 
wstrzymujących się. 
 

 Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/17/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów,  
przy 18 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.  

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 
 P u n k t  10 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok radni 
otrzymali na piśmie. 

 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta 
Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
większością głosów pozytywnie, przy 9 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/18/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów, przy 20 
głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  
 

W/w uchwała oraz 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 o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy 
finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego radni otrzymali na piśmie. 

 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta 
Skierniewice Andrzej Melon  stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie, przy 11 głosach „za”. 
 
 Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XL/19/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła jednogłośnie, przy 21 głosach 
„za”. 

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 

P u n k t  12 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2021 radni 
otrzymali na piśmie i nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. 
 
 P u n k t  13 
Informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 
Skierniewice za rok 2021 radni otrzymali na piśmie i nie wnieśli uwag do przedstawionego 
materiału. 
 

 P u n k t  14 
Interpelacji i zapytań nie wniesiono. 

 

 P u n k t 15 
      Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał zamknięcia XL sesji 

Rady Miasta Skierniewice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

                   Andrzej Melon    
Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 
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