
 

 

P r o t o k ó ł   Nr  XXXIX.2022 

z XXXIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 21 stycznia 2022 roku  
w trybie korespondencyjnym, w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Skierniewice,  

przy ul. Rynek 1, w godz. 1200 – 1245,  
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 XXXIX sesji Rady Miasta 
Skierniewice stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek dzienny :  
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII.2021 z XXXVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 22 grudnia 2021 roku. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Skierniewicach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Skierniewicach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  
dla Samorządu Województwa Łódzkiego.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 179/3 o powierzchni 0,0081 ha, położonej przy  
ul. Strobowskiej w Skierniewicach (obręb 7). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 357/23 o powierzchni 0,0047 ha i 357/24 o powierzchni 
0,0056 ha, położonej przy ul. Widok w Skierniewicach (obręb 2).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 35/6 i 41/8 o łącznej powierzchni 0,1828 ha, położonej przy 
ul. Podkładowej w Skierniewicach (obręb 16).  

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany statutu Muzeum Historycznego Skierniewic. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach.    
15. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2021 rok oraz 

planów pracy Komisji na 2022 rok. 
16. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 14 grudnia 2021 roku  

do 10 stycznia 2022 roku.   
17. Interpelacje i zapytania radnych.  
18. Zamknięcie obrad. 

 



  
 P u n k t  1 

   Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon dokonał otwarcia XXXIX 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 XXXIX sesji Rady Miasta Skierniewice. W celu zapewnienia 
transparentności obrad Przewodniczący Rady wraz z Kierownikiem Biura Rady Miasta 
Skierniewice dokonali przeliczenia kopert z głosami oraz ustalono wyniki głosowania. 

 
 
 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 XXXVIII.2021 z XXXVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu  
22 grudnia 2021 roku radni przyjęli większością głosów, przy 18 głosach „za”, 3 głosach 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. 

         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 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 pozytywnie, przy 7 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 4 głosach 
wstrzymujących się.   
 

 pytanie w tym punkcie zadał radny Artur Sułek 
 

Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  
że Uchwałę Nr XXXIX/1/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów,  
przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 4 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  5 

       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 10 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 XXXIX/2/2022 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  6 
Projekt uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Skierniewicach wraz z autopoprawką 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 wraz z autopoprawką 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 XXXIX/3/2022 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 przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Skierniewicach wraz z autopoprawką 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 wraz z autopoprawką 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 XXXIX/4/2022 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  wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  
dla Samorządu Województwa Łódzkiego wraz z autopoprawką 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 wraz z autopoprawką 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 XXXIX/5/2022 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  9 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 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 XXXIX/6/2022 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  10 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 179/3 o powierzchni 0,0081 ha, położonej przy ul. Strobowskiej 
w Skierniewicach (obręb 7)  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 XXXIX/7/2022 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  11 
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 357/23 o powierzchni 0,0047 ha i 357/24 o powierzchni 0,0056 
ha, położonej przy ul. Widok w Skierniewicach (obręb 2)  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. większością głosów pozytywnie, przy 9 głosach „za”, 1 głosie 
przeciwnym i braku głosów 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 XXXIX/8/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów,  
przy 18 głosach „za”, 3 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.  

W/w uchwała oraz imienny wykaz głosowania radnych w w/w sprawie stanowi załącznik  
do protokołu z sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon ogłosił przerwę. Po zakończeniu 

przerwy Przewodniczący wznowił obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Skierniewice 
 
 P u n k t  12 
Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 35/6 i 41/8 o łącznej powierzchni 0,1828 ha, położonej przy  
ul. Podkładowej w Skierniewicach (obręb 16) 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 większością głosów pozytywnie, przy 9 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 XXXIX/9/2022 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  13 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Historycznego Skierniewic 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 jednogłośnie pozytywnie, przy 14 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 XXXIX/10/2022 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  14 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach wraz z uzasadnieniem merytorycznym  
i prawnym radni otrzymali na piśmie. 
 

 

 

 



Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania członków Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta 
Skierniewice Andrzej Melon stwierdził, że projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
większością głosów pozytywnie, przy 4 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się, uznając skargę za bezzasadną. Dwoje radnych nie brało 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 XXXIX/11/2022 Rada Miasta Skierniewice podjęła większością głosów,  
przy 17 głosach „za”, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Troje radnych 
nie brało udziału w głosowaniu.  

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

 
P u n k t  15 

Sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok oraz plany pracy Komisji na 2022 rok radni 
otrzymali na piśmie.  
Radni nie zgłosili uwag do w/w sprawozdań i planów pracy. 
 
Na podstawie ważnie oddanych głosów na  kartach do głosowania radnych Rady Miasta 
Skierniewice Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice Andrzej Melon stwierdził,  że plan 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice na 2022 rok Rada Miasta Skierniewice 
przyjęła jednogłośnie, przy 21 głosach „za”. 
 

 P u n k t  16 
Informację o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 14 grudnia  
2021 roku do 10 stycznia 2022 roku radni otrzymali na piśmie i nie wnieśli uwag  
do przedstawionego materiału. 
 
 

 P u n k t  17 
Interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacje złożyli: 

 radny Leszek Jek, 
 radny Rafał Koczywąs, 
 radna Justyna Kulig. 

 
 P u n k t  18 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

                   Andrzej Melon    
Protokołowały: 
 
Magdalena Krawczyńska 

Monika Ciarkowska 
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