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Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II16 
95-100 Zgierz 

W ramach sesji Rady Miasta Zgierza zgłaszam niniejsze interpelacje: 

1. W roku 2013 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór Prezydenta Miasta Zgierza nad spółkami 
komunalnymi. W protokole pokontrolnym stwierdzono, iż pomimo kilkuletnich strat finansowych ponoszonych przez 
Spółkę MPGK, zbyt późno podjęto decyzję o wprowadzeniu „programu naprawczego' dla tej firmy. Program 
naprawczy zdaniem NIK-u nie był w pełni realizowany a w szczególności „nie zrealizowano zobowiązania dokonania 
przeglądu stanowisk pracy pod względem przydatności i kwalifikacji". Obecnie zwiększa się ilość osób zatrudnionych 
na stanowiskach dyrektorskich. Stanowiska te obejmują radni Rady Miasta i Rady Powiatu. 
Jakie merytoryczne argumenty spowodowały, iż w spółce miejskiej MPGK zatrudnione są obecnie cztery osoby na 
stanowiskach dyrektorskich i czy jest to spójne z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli? 
Jakie kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektorskich w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
mają nowo-zatrudnieni radni Rady Miasta i Rady Powiatu w tej firmie? 
Czy Pana zdaniem etyczne jest aby radni Rady Miasta Zgierza, którzy wykonując mandat podejmują uchwały 
dotyczące działalności spółek miejskich pełnili w nich jednocześnie funkcje kierownicze?(np. uchwała o powierzeniu 
spółce zadań związanych z usługami sprzątania miasta, czy też podwyżka cen odbieranych odpadów komunalnych) 
Czy radni miejscy i powiatowi zatrudnieni w spółkach Miasta MPGK, MPGM i Wod-Kan przebywając na sesjach Rady i 
pobierając dietę radnego otrzymują również za ten okres wynagrodzenie w miejscu pracy, pomimo, iż nie świadczą 
pracy? 
Kto poniesie koszty wypłaty odszkodowania należne odwołanemu prezesowi MPGK w wysokości ok. 300 tys.zł.? 
Proszę o udostępnienie programu naprawczego MPGK sp. z o.o. przyjętego do realizacji na lata 2012-2014, wraz z 
oceną jego wykonania dokonaną przez nadzór właścicielski. 
2. Będąc kilkakrotnie w różnych dniach tygodnia ale także w różnych godzinach w rejonie ulic Narutowicza 
i Rembowskiego stwierdzam, iż jest tam obecna, przytłaczająca cisza i niczym nie zmącony spokój. 
Znajdujące się tam obiekty zostały odrestaurowane kosztem znacznych nakładów finansowych również z budżetu 
miasta Zgierza. W poprzedniej kadencji odbyło się w tym rejonie kilka miejskich imprez, głównie z podtekstem 
wyborczym na które wydano pieniądze podatników. Przeprowadzono również wiele restrukturyzacji w personalnej 
obsłudze tych obiektów. Obecnie nic tam się nie dzieje. 
Jakie koszty ponosi obecnie budżet miasta Zgierza na utrzymanie tzw. Miasta Tkaczy? 
Proszę o podanie ilości zatrudnionych tam pracowników, ich zakres obowiązków oraz całkowite koszty miesięcznych 
wynagrodzeń. 
Proszę również o przedłożenie wielkości nakładów ponoszonych na bieżącą obsługę porządkową i techniczną 
oraz opłaty za dostawę wody(odbiór ścieków), gazu i energii elektrycznej. 
Jakie plany mają obecne władze miasta na wykorzystanie tych obiektów oraz jakie oszczędności w utrzymaniu 
przewidują w najbliższym okresie? c. y v 


