
Zgierz, dnia 26.03. 2015 r. 

Pan Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II16 
95-100 Zgierz 

W ramach sesji Rady Miasta Zgierza zgłaszam niniejsze interpelacje; 

1. Na sesji RM Zgierza 26 lutego 2015r. radni, większością głosów, podjęli uchwałę podwyższającą stawki za odbiór odpadów 

stałych od mieszkańców naszego miasta. Nowe stawki to 8 zł/osoby za odpady segregowane i 16 zł/osoby za odpady zmieszane 

płatne miesięcznie. Projekt uchwały został dostarczony radnym tuż przed sesją a więc bez możliwości wnikliwej analizy podstawy 

zaproponowanych stawek. W dołączonym do uchwały dokumencie oznaczonym „kalkulacja opłat/ ' stwierdzono, iż „ w dniu 12 

stycznia 2015r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum itd.". Zawarto tam również zapis 

„obecnie wnoszone opłaty nie pozwolą na zapłacenie faktur za wykonanie usługi oraz nie pokryją kosztów związanych z 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi". Z dalszej treści dokumentu wynika, iż na 31 stycznia 2015r. 

nadwyżka środków w zakresie gospodarki odpadami wyniosła -2 512 297, 39 zł. 

Ponadto z dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Gospodarkę odpadami 

komunalnymi- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, na terenie Gminy Miasto Zgierz" wynika iż: 

- przetarg ogłoszono 5 listopada 2014r, 

-termin składania ofert określono na 18 grudnia 2014r godz.13.00 

-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisał Przewodniczący Komisji Przetargowej 13 stycznia 2015r. 

-w specyfikacji zamówienia zawarto zapis pkt.17.21 podpkt.4: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia 

jeżeli : cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty" 

W związku z tym zapytuję Pana Prezydenta; 

- Jakie działania podejmował Pan w roku 2014, będąc Z-cą Prezydenta i odpowiadając za gospodarkę odpadami komunalnymi, 

posiadając również wiedzę o terminie obowiązywania umowy dotyczącej odpadów komunalnych, w zakresie wszczęcia 

procedury przetargowej w tym zakresie? 

-Jakie działania podejmował Pan w okresie od 18 grudnia 2014r. do 13 stycznia 2015r. w zakresie rozstrzygnięcia przetargu na 

odbiór odpadów komunalnych ? 

- Kto i kiedy (data) podjął decyzję o przeznaczeniu zwiększonej z 9 300 000 zł do 11 829 888 zł kwoty za wykonanie usługi 

odbioru odpadów komunalnych, jakie były argumenty tej decyzji i jakim dokumentem to zapisano? -proszę o kserokopie. 

- Dlaczego radni Rady Miasta Zgierza nie otrzymali projektu uchwały w regulaminowym czasie czyli min imum siedem dni przed 

sesją 26 Iutego2015r., pomimo tego, iż oferty przetargowe zostały złożone już do 18 grudnia 2014r. a przetarg rozstrzygnięto 

12 lub 13 stycznia 2015r? 

-Jakie działania podejmuje Pan aby ograniczyć zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które na 31 grudnia 2014r. wyniosły 216 191,92 zł.? 

- Ilu mieszkańców Zgierza, którzy aktualnie zamieszkują na terenie miasta nie złożyło deklaracji odprowadzania odpadów 

komunalnych? 

- Wnoszę o szczegółowe przedstawienie składników kosztów zawartych w kwocie 640 000 zł/rocznie związanych z systemem 

gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonym przez Urząd Miasta Zgierza. 

- Czy posiada Pan wiedzę w zakresie ilości odprowadzanych odpadów komunalnych z naszego miasta w podziale na segregowane 

i zmieszane? Proszę o podanie tych danych. 

2. W poprzedniej kadencji Rady Miasta Zgierza hitem była planowana budowa Galerii Handlowej przy zbiegu ulic Piątkowskiej i 

Armii Krajowej. Wielu radnych było wprost oczarowanych propozycjami pani Iwony Wieczorek 

i wspaniałego Inwestora, człowieka znikąd. W wybudowanym w ciągu roku obiekcie miały być sklepy znaczących 

markowych firm, przychodnia zdrowia, fitness, kino i inne wspaniałe atrakcje. Zatrudnienie miało znaleźć ponad 

200 osób z naszego miasta. Budżet miejski miał się wzbogacić o znaczące kwoty z podatków. 

Mamy rok 2015 i o tych wspaniałych planach cisza a niektórzy z propagatorów tych wirtualnych inwestycji 

są radnymi, bądź zarządzają naszym miastem. 

W związku z tym pytam: 

Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

URZĄD MIASTA ZGIERZA! 
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Czy Inwestor złożył w Urzędzie Miasta Zgierza dokumenty dotyczące wspomnianej powyżej inwestycji? 

w Jakie decyzje zostały podjęte przez władzę Miasta Zgierza na rzecz Inwestora w zakresie usytuowania obiektu Galerii 

Handlowej w rejonie ulic: Piątkowska- Armii Krajowej? 

Czy Gmina Miasto Zgierz poniosła jakiekolwiek koszty w przygotowaniu zamierzeń inwestycyjnych(plany / operaty, wykupy itp.)? 

Czy zamierzenia Pana Prezydenta przewidują zagospodarowania tego rejonu naszego miasta podobną inwestycją? 

3. Interpelacje należałoby zatytułować-BRUDNY ZGIERZ. 

To jak wygląda nasze miasto widzą na co dzień jego mieszkańcy. Przez ostatnie miesiące brud na ulicach, chodnikach i placach, 

niesprzątnięte trawniki widać było gołym okiem. Brudno w parku (w okolicach nowej myjni samochodowej) i w rejonach stacji 

transformatorowych (ul. Śniechowskiego, Baczyńskiego) 

Zwały brudnego piasku dominowały na ulicach: Długa, Popiełuszki, Rembowskiego, Dubois, Cezaka, Mielczarskiego, i innych w 

centrum miasta ale również dalej od centrum jak: Barona, Hoża czy Tuwima. 

Świadczy to dobitnie o braku dbałości władz miasta o czystość i porządek. 

Pragnę zaznaczyć iż obecnie Gmina Miasto Zgierz związane jest dwoma umowami w zakresie utrzymania porządku i czystości w 

mieście z firmą MPGK sp.z o.o. opiewającymi na kwotę ok. 2 000 000 zł. 

Jedna z tych umów dotyczy zimowego utrzymania infrastruktury drogowej, gdzie w zakresie jest również tzw. sprzątanie „po 

zimie" natomiast druga powierza zadania Gminy : utrzymania czystości i porządku, naprawy dróg oraz wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt. 

Pomimo takich umownych zabezpieczeń brud w naszym mieście jest wszechobecny. Dopiero po programie w TV Centrum 

wyemitowanym w dniu 20 marca br. w którym Redaktor Naczelny przypomniał Prezydentowi Miasta Panu Przemysławowi 

Staniszewskiemu o porządku i czystości w mieście, 23 marca rozpoczęto pracę porządkowe na zgierskich ulicach. Jakość 

wykonywanych prac polecam Państwa uwadze. 

W związku z tym zapytuję Pana Prezydenta: 

- Kiedy zostaną sprzątnięte ulice, place, parki w tzw. opcji „po zimie" oraz jak będzie wyglądało sprzątanie bieżące miasta? 

- Jaka będzie kontrola i gwarancja wykonywanych prac przez MPGK sp.z o.o.? 

Wnoszę również o bieżące publikowanie na stronie BIP-u Miasta Zgierza harmonogramu prac zlecanych MPGK sp. z o.o. 

zgodnie z paragrafem2pkt.l zawartej umowy z Gminą Miasto Zgierz. 
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