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W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 23 kwietnia 2015 r., działając na podstawie 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t j . Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) w zw. z § 19 ust 5 Regulaminu Rady Miasta Zgierza stanowiącego 
załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Zgierza (uchwała Nr XLIX/463/2006 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 29 czerwca 2006 r.) informuję, że: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dalej „Spółka") jest, co do zasady, w zakresie polityki kadrowej 
podmiotem niezależnym od Gminy Miasta Zgierza. Wyjątkiem jest powoływanie osób na 
członków rady nadzorczej Spółki. Pozostali pracownicy Spółki, z wyłączeniem członków 
zarządu, są zatrudniani przez Zarząd Spółki. Zatrudnianie pracowników, w tym dyrektorów 
w spółkach prawa handlowego jest czynnością wewnętrzną Spółki. W związku 
z powyższym Spółka jest wyłącznie właściwym podmiotem w zakresie oceny kwalifikacji 
kandydatów do pracy i potrzeb w zakresie zatrudniania pracowników. 

2. Zarówno wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 lutego 2014 r.. 
obejmujące kontrolę w Spółce, jak i wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 
z dnia 25 lutego 2014 r., obejmujące kontrolę w Urzędzie Miasta Zgierza nie zawierało 
zaleceń w zakresie zatrudniania w Spółce osób na stanowiskach dyrektorskich. 

3. Formułowanie aksjologicznych twierdzeń z zakresu wykonywania mandatu radnego nie leży 
w kompetencjach Prezydent Miasta Zgierza, w szczególności nie jest on organem 
właściwym w zakresie oceny zgodności działań radnych z normami pozaprawnymi. 
Dodatkowo wskazuje, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) nie reguluje problematyki łączenia mandatu 
radnego z zatrudnieniem w spółkach komunalnych, z wyłączeniem pełnienia funkcji członka 
władz zarządzających, kontrolnych lub rewizyjnych bądź występowania jako pełnomocnik 
spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych. 

Spółka odpowiada za wszelkie zobowiązania z zakresu prawa pracy. W sytuacji, gdy 
na Spółkę zostanie nałożony obowiązek zapłaty byłemu Prezesowi Spółki spornego 
wynagrodzenia, Spółka będzie dochodziła roszczenia regresowego od osób 
odpowiedzialnych za zawarcie z byłym Prezesem Spółki umowy o zakazie konkurencji, 
będącej źródłem spornego roszczenia. 
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5. Program naprawczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością chroniony jest tajemnicą przedsiębiorstwa, w związku 
z czym nie może on zostać udostępniony. Pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. Prezydent 
Miasta Zgierza zażądał od Zarządu Spółki informacji m.in. o realizacji programu 
naprawczego, w tym restrukturyzacji zatrudnienia. Wskazane wyżej pismo wraz 
z odpowiedzią Zarządu Spółki stanowi załącznik do odpowiedzi na interpelację. Program 
naprawczy nie był odpowiednio realizowany, nie zrealizowano przeglądu stanowisk pracy 
pod względem przydatności i kwalifikacji. Stanowiło to jedną z przyczyn odwołania Prezesa 
Spółki. 20 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała Prezesa Spółki 
do opracowania przeglądu stanowisk pracy pod względem przydatności i kwalifikacji. 

6. Rada Miasta Zgierza w uchwalonym budżecie na 2015 r. przewidziała dla Parku 
Kulturowego "Miasto Tkaczy" plan wydatków o wartości 161 685,64 zł. 
Wydatki bieżące realizowane są w ramach : 
działu 710 - działalność usługowa, rozdziału 71095 - pozostała działalność, 
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy o dzieło, umowy zlecenia, 
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia tj . min. zakup farby, żarówek itp., 
§4260 - zakup energii, wody 
§4270 - zakup usług remontowych tj . bieżące prace konserwacyjne, konserwacja systemów 
p. poż., 
§4300 - zakup usług pozostałych tj. opłata za ścieki, usługę monitoringu obiektów, 
§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 
§4530 - podatek od towarów i usług (należność wynikająca z refundacji należności 
za media), 
§6050 - wydatki inwestycyjne. 
Stan realizacji zadania na dzień 30 kwietnia 2015 r., przedstawia się następująco: 

Nr klasyfikacji 
budżetowej Nazwa wydatku Plan wydatku 

w zł 
Wykonanie 

w zł 
Dz.710, 

Rozdz.71095 
Działalność usługowa 
Pozostała działalność 161 685,64 43 989,11 

§4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 0 
§4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 170,71 
§4260 zakup energii, wody 76 500,00 31 477,87 
§4270 zakup usług remontowych 6 000,00 1 968,00 
§4300 zakup usług pozostałych 17 000,00 8 652,46 

§4360 
opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 

6 000,00 334,43 

§4530 podatek od towarów i usług 1 385,64 1 385,46 

§6050 

Budowa instalacji szybkiego 
powiadamiania dla budynku w Zgierzu 

przy ul. Ks. Sz. Rembowskiego 1 
20 000,00 0 

§6050 
Budowa instalacji szybkiego 

powiadamiania dla budynku w Zgierzu 
przy ul. G. Narutowicza 5 

20 000,00 0 

7. Pracownicy wykonujący zadania związane z obsługą Miasta Tkaczy na bieżąco prowadzą 
stronę Internetową www.miastotkaczy.pl oraz profil facebook.miastotkaczy.pl, które 
rzetelnie ilustrują oraz informują o większych wydarzeniach planowanych i realizowanych 
w obszarze parku kulturowego. Ilość imprez organizowanych na terenie Miasta Tkaczy 
utrzymuje się na stałym poziomie, nie odbiega od poziomu z poprzednich lat. Corocznie 
Radzie Miasta Zgierza przedstawiane są sprawozdania z działalności PK MT, 
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Według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r. obsługa Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 
składa się z trzech osób, zatrudnionych łącznie na 2,5 etatu (czynności 
z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz obsługi technicznej wykonuje pracownik 
gospodarczy zatrudniony w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza na LA etatu, 
który ma w zakresie obowiązków również inne czynności nie związane z Parkiem 
Kulturowym Miasto Tkaczy). Obecnie w obsługę Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 
zaangażowane są następujące osoby: 

Lp. Pracownicy UMZ obsługujący 
PK MT 

Forma 
zatrudnienia Stanowisko Zakres 

obowiązków 

1. Karol Maśliński Etat Specjalista-Pelnomocnik ds. 
rozwoju PK MT 

w 
załączniku 

2. Magdalena Michalak Etat Główny specjalista w 
załączniku 

3. Ryszard Kubicki Etat Pracownik gospodarczy w 
załączniku 

Całkowite miesięczne koszty wynagrodzeń ww. pracowników stanowią kwotę: 
11.485,10 zł 

8. Odrestaurowane obiekty PK MT wykorzystywane są na cele zgodne z założonymi 
w studium wykonalności wiodącego dla tego miejsca projektu „Rewitalizacja i rozwój 
historycznego kompleksu architektury drewnianej Zgierza". Z uwagi na powyższe, obecne 
władze Zgierza nie przewidują zasadniczych zmian w sposobie ich wykorzystywania. 
Koszty utrzymania obiektów również nie ulegną dużym zmianom, zostały one ograniczone 
do poziomu zapewniającego podstawową ich eksploatację. 

W związku z obsługą odrestaurowanych obiektów podjęto działania zmierzające 
do uatrakcyjnienie oferty kulturowej Miasta Tkaczy w oparciu o szerszą od dotychczasowej 
współpracę z organizacjami pozarządowymi. Działania te, mają polegać na udostępnieniu 
lokali większej grupie podmiotów oraz przejęciu przez nich części zadań związanych 
z promocją miejsca i zapewnieniem obsługi turystycznej na terenie Miasta Tkaczy, które 
aktualnie wykonują pracownicy Urzędu Miasta Zgierza. Zgodnie z założeniami 
uruchomiono procedurę mającą na celu ogłoszone konkursów ofert na: 

1) Prowadzeniu Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy", 

2) Prowadzeniu hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" 
jako formy aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 

'Przemysław Staniszewski 
Załączniki: 

1. Kopia pisma Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2015 r. sygn. SN.0232.1.2015 - 2 str 
2. Kopia pisma MPGM sp. z o.o. z dnia 4.02.2015 r. sygn. l.dz. 42/2015 - fragment - 4 str. 
3. Kopia pisma MPGM sp. z o.o. z dnia 30.04.2015 r. sygn. L.dz. 140/2015 - 1 str. 
4. Kopia zakresu czynności pracownika - Pana Karola Maślińskiego - 3 str. 
5. Kopia zakresu czynności pracownika - Pani Magdaleny Michalak - 3 str. 
6. Kopia zakresu czynności pracownika - Pana Ryszarda Kubickiego - 2 str. 
7. Wyliczenie miesięcznych kosztów zatrudnionych osób - 1 str. 
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E Z Y D E N T MIASTA 

Zarząd 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w Zgierzu 

sygn. SN.0232.1.2015 

dot.: l.dz. 21/2015 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.01.2015 r. sygn. L.dz. 21/2015 proszę 
o niezwłoczne przekazanie następujących informacji: 

1. rocznego planu finansowego spółki, 
2. analizy przewidywanych przychodów spółki i wydatków w kolejnych latach, wraz z opinią, czy 

możliwe jest pokrycie straty z przyszłych zysków, 
3. realizacji programu naprawczego, w tym restrukturyzacji zatrudnienia, 
4. prognozy dotyczącej możliwości sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Barona 6B, 
5. wypłacalności spółki, w szczególności czy Spółka wykonuje swoje wymagalne zobowiązania 

pieniężne oraz czy wysokość zobowiązań nie przekracza wartości majątku Spółki. 

Wskazują Państwo, że dokładne dane finansowe wykazujące stratę zostaną uzyskane po 
sporządzeniu Bilansu za 2014 r., co pozwala wyłącznie przyjąć, że bilans stanowiący element 
rocznego sprawozdania finansowego nie został jeszcze sporządzony. W związku z powyższym proszę 
o natychmiastowe wyjaśnienia dotyczące uzyskania przez Państwa informacji o wysokości straty, 
w szczególności czy był dla Zarządu sporządzany jakikolwiek bilans, w tym zakresie. 

Zgodnie z treścią przywołanego w Państwa piśmie art. 233 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. dalej „ksh") Zarząd obowiązany 
jest niezwłocznie zwołać, w trybie art. 238 ksh, zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały 
dotyczącej dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę 
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. 
Państwa pismo nie wskazuje źródła informacji dotyczącej straty spółki, w szczególności czy był 
sporządzany dla Zarządu jakikolwiek bilans. Wskazują Państwo, że dokładne dane finansowe 
wykazujące stratę zostaną uzyskane po sporządzeniu Bilansu za 2014 r., co pozwala wyłącznie 
przyjąć, że bilans stanowiący element rocznego sprawozdania finansowego nie został jeszcze 
sporządzony. Jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki hipotezy normy wynikającej z art. 233 ksh, to na 
Zarządzie ciąży obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników i to na Zarząd mogą zostać nałożone 
ewentualne sankcje z art. 293 § 1 i 594 § 1 pkt 3 ksh. Z obowiązku tego nie zwalnia korespondencja 
mająca na celu ustalenie terminu Zgromadzenia Wspólników. W związku z powyższym, jeżeli został 

^es.ser*. INSPEKTOR 



sporządzony bilans proszę o podjęcie przepisanych prawem działań i jednocześnie biorąc pod uwagę 
błędy znajdujące się w piśmie (niewłaściwe określenie nieruchomości, niewłaściwa nazwa organu 
spółki) oraz nieprecyzyjność danych w nim zawartych przypominam o konieczności dokładania przez 
Członków Zarządu staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. 

! 

ZAZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

?.<?£.a»lf. INSPEKTOR 
ds. Nadzoru, 



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ ^ o J 

Spółka z o.o. 
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24 

Q 

Zarząd spółki: 

D Y R E K T O R 
WICEDYREKTOR 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 
tel. Oprefix 42 716-22-97 
tel. Oprefix 42 716-44-72 
tel./fax O prefix 42 716-44-65 

KONTO BANKOWE 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
18 8783 0004 0022 3904 
2000 0001 

Ident. REGON 
471001256 

Tumer identyfikacyjny 
,AT 732-000-06-20 
( 

Zai^estrowano w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
pod numerem 0000033577 
www.mpgkzgierz.pl 
e-mail: 
mpgkzgierz @poczta.onet.pl 
biuro @ mpgkzgierz.pl 

Kapitał zakładowy 
2.048.000 zl 

u Ul 

Zgierz, dnia 04.02.2015^. v . 

Pan 

Przemysław Staniszews 

Prezydent Miasta Zgierza 

.dz. 42 /2015 

i ' 

W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta Nr SN 0232.1.2015 

MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu uprzejmie informuję, iż: 

1. Spółka nie posiada rocznego planu finansowego na 2015 r. Plany takSu 

nie były nigdy sporządzane z uwagi na charakter działalności związany 

z całorocznym ciągłym szukaniem nowych zleceń, startowaniu 

w przetargach i podpisywaniu u m ó w na świadczenie usług. 

Nieprzewidywalne s ą także przychody i koszty z podpisanych 

i realizowanych umów „Akcji Zima" z Gminą Miasto Zgierz oraz 

Starostwem Powiatowym w Zgierzu gdyż uzależnione s ą od czynników 

atmosferycznych. 

2. Zarząd przeprowadził analizę przewidywanych przychodów w 2015 r. 

i przewiduje znaczny wzrost w stosunku do 2014 r: 

• Podpisano umowę z Gminą Ozorków na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 

Gminy Ozorków na okres 2 lat od 1.01.2015 r. w kwocie 

73,6 tyś. zł miesięcznie. W ubiegłym roku tę samą usługę 

wykonywaliśmy za 41 tyś zł. Nastąpił wzrost wpływów 

prawie o 80% miesięcznie. 

• Podpisano również umowę konsorcjum z RS I I Sp. z o. o. 

dot. realizacji zamówienia publicznego pn. „Odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów J ^ ^ ^ j ^ g ^ 1 °^ właścicieli 

ds. Nadzoru 
ZA 
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nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 

terenie Gminy Miasto Zgierz" Spółka po rozstrzygniętym 

w styczniu 2015r. przetargu na korzyść konsorcjum 

obsługiwać będzie jeden z czterech rejonów w mieście 

Zgierz od 1.02.2015 r. za kwotę 90,6 tys zł miesięcznie 

przez okres 24 miesięcy. 

Te dwie duże umowy na pewno będą przynosiły zyski Spółce 

w od różnieniu lat 2013 r. i 2014 r. gdzie straty na zbieraniu 

odpadów w Wydziale Oczyszczania kształtowały się 

od 30 do 40 tysięcy miesięcznie. 

• Spółka podpisała umowę z G m i n ą Miasto Zgierz dot. 

powierzenia zadania pn. „Utrzymanie zieleni, porządku 

i czystości w Gminie Miasto Zgierz, utrzymania dróg, dróg 

wewnętrznych, parkingów, placów, chodników, alejek 

w parkach i placów zabaw będących w zarządzie Prezydenta 

Miasta Zgierza w Gminie Miasto Zgierz oraz wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz" 

na kwotę 1543 tyś zł a w ubiegłym roku była to kwota 

1321 tyś zł t j . o 222 tyś. zł więcej. 

• Po za tym posiadamy podpisane umowy na zimowe 

utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie Gminy 

Miasto Zgierz oraz pozimowe sprzątanie Miasta. 

• W 2014 r. wzmocnil iśmy merytorycznie stanowisko ds. 

zamówień publicznych dzięki czemu zwiększy się 

efektywność w wygrywaniu przetargów na świadczenie 

dodatkowych usług zewnętrznych (pozamiejskich). 

(Nadmienić tu trzeba, iż w 2014 wygral iśmy przetarg po 

odwołaniu się do KIO) . Przewidywane przychody z tytułu 

robót w wygranych przetargach wzmocnionego sprzętowo 

Wydziału Drogowego zakładamy na poziomie większym niż 

w 2014 r. INSPEKTOR 
, ds. Nadzoru, 



Wydział Cmentarza Komunalnego i Targowiska jak 

w ubiegłym roku powinien przynieść Spółce wymierne 

dochody. Koszty w tych wydziałach zostały bardzo mocno 

ograniczone. 

Działania powyższe z pewnośc ią zabezpieczą Spółkę przed jakimikolwiek 

stratami. Naszym zdaniem Spółka powinna wygenerować zysk za 2015 r. 

3. Założeniem programu naprawczego MPGK Sp. z o. o. opracowanego przez 

Zarząd w sierpniu 2012 r. było poprawienie sytuacji ekonomiczno - finansowej, 

poprzez zwiększenie sprzedaży, ograniczenie kosztów oraz zmiany w strukturze 

organizacyjnej. 

Analizując wykonanie programu należy stwierdzić, że w 2012r. - 2014r. nie uległa 

zmianie struktura sprzedaży, jedynie wzrosła jej wysokość. Jednak nie udało się 

osiągnąć przychodów zakładanych w „ Programie". Główny powód to brak 

przychodów zakładanych z „ akcji zima"w sezonie 2013/2014r. Duża konkurencja 

na rynku robót drogowych również ograniczyła przychody w Wydziale 

Drogowym. W programie założono również, że dynamika przyrostu kosztów 

będzie proporcjonalna do przychodów. Dokonując analizy kosztów widać, 

że założenia programu co do wysokości kosztów działalności operacyjnej były 

realizowane. 

W I półroczu 2014 r. koszty zostały obniżone o 15 %. (Plan zakładał na I półrocze 

3 355 000 zł a wykonane było 2 842 120,88 zł) W dalszej części roku również 

monitorowano dokładnie koszty co pozwoliło nie przekroczyć założeń programu 

naprawczego. 

Jest to wynik głównie co raz lepszej wydajności pracy oraz reorganizacji struktury 

organizacji Spółki. 

Program nie zakładał dużych nakładów inwestycyjnych. Spółka dokonała jednak 

zakupu w formie pożyczki maszyny drogowej - koparko-ładowarki CAT, 

co przyczyniło się do większej wydajności pracy. 

W 2014 r. Spółka wykupiła na własność w rozłożeniu na 20 lat grunt o pow. 

1,5 tyś m 2 który miała dotychczas w użytkowaniu W i e c ^ ^ ^ m . 

ZAZGODNOŚĆ i 
Z ORYGINAŁEM 



W 2015 r. dzięki działaniom podjętym przez Zarząd Spółki diametralnie ulega 

wzrost wartości sprzedaży na podstawie j u ż zawartych umów. Następuje 

nieznaczny wzrost na Wydziale Zieleni (umowa powierzenia) oraz Wydziale 

Drogowym (umowa powierzenia i wzrost efektywności wygranych przetargów już 

zauważalny w 2014r). Największa sprzedaż i rentowność w chwi l i obecnej będzie 

na Wydziale Oczyszczania i szacuje się iż będzie to wzrost na poziomie ok. 150%. 

W związku ze zwiększeniem portfela zamówień przewiduje się wzrost 

zatrudnienia ze stanu 79 osób do poziomu 86. Aby nie zwiększać kosztów 

zatrudnienia w pierwszej kolejności zatrudniane będą osoby z PUP w Zgierzu na 

subsydiowanych stanowiskach pracy. 

ZAZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

£c£2}ft- INSPEKTOR 



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Spółka z o.o. 
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24 

Zarząd spółki: 

D Y R E K T O R 
W I C E D Y R E K T O R 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 
tel. Oprefix 42 716-22-97 
tel. Oprefix 42 716-44-72 
tel./fax 0 prefix 42 716-44-65 

KONTO BANKOWE 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
18 8783 0004 0022 3904 
2000 0001 

Ident. REGON 
471001256 

\umer identyfikacyjny 
VAT 732-000-06-20 

Zarejestrowano w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
pod numerem 0000033577 
www.mpgkzgierz.pl 

e-mail: 
mpgkzgierz@poczta.onet.pl  
biuro@mpgkzgierz.pl 

Kapitał zakładowy 
2.048.000 zł 

L. dz. 410/201 / KANCEL/ ^ A 

Zgierz,dnia 30.04.2015r. 

sztof Barrow - Kozik 
Inspektor ds. Nadzoru 

ąd Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na e- mail z dnia 29.04. 2015r odnoszącego do 

zapytania Radnego Rady Miasta Zgierza Pana Idziego Antczaka w zakresie 

udostępnienia programu naprawczego MPGK Spółka z o .o. w Zgierzu -

uprzejmie informuję, iż złożone zapytanie przez Radnego Rady Miasta 

Zgierza wypełnia znamiona informacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno -

finansowej Spółki, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą i przedsiębiorca ma prawo do zachowania 

tej tajemnicy. Nie stanowią podstawy do zwolnienia z tego prawa i 

udostępnienia programu naprawczego przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności zaś ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym, odnoszące się do uprawnień zarówno rady gminy, j ak i radnych. 

Na marginesie należy zaznaczyć, że podmiotami wyłącznie uprawnionymi do 

nadzoru i kontroli działalności Spółki sąjej organy statutowe. 

ZAZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

KoS&lSr INSPEKTOR 
^ ds. Nadzoru 

Krzysztof BarroW-Kozik 

P R E Z E S ZARZĄDU 
D Y R E K T O R & P Ó Ł K I 

zlowski 
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U R Z Ą D M I A S T A ZGIERZA 
Wydz ia ł Inwestycji i Rozwoju 

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawia I I 16 
tel . 42 716 28 54 Zgierz, 26 lutego 2015r. 

(pieczątka pracodawcy) 

Zakres czynności pracownika 

Pan: Karol Maśliński 

Zajmowane stanowisko: pełnomocnik ds. Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 

Podlega bezpośrednio: I I Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

Zastępuje: Magdalena Michalak 

Jest zastępowany przez: Magdalena Michalak 

I . Ogólny zakres obowiązków: 

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie 
zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa, oraz 
indywidualnych obywateli. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie 
pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa 
lub u m o w ą o pracę. 

1. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać: 

- obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, 

- regulaminu pracy i ustalonego porządku, 
- przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 
- tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

- zasad współżycia społecznego, 
- dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

2. Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

- udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie się 
egzaminom sprawdzającym, 

- dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

-- poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim 
i stosowanie się do wskazań lekarskich, 

PODINSPEKTOR ^ 
faz 

i 



- niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 

I I . Do szczegółowego zakresu czynności na zajmowanym stanowisku 
w szczególności należy: 

1. Prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw. 

3. Planowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć artystycznych, 
kulturalnych, sportowych i naukowych na terenie P K M T , 

4. Promocja i budowanie wizerunku PKMT, 
5. Organizowanie i wdrażanie programów związanych z rozwojem turystyki na terenie 

P K M T , 
6. Współpraca z przedstawicielami otoczenia P K M T w zakresie realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, 
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez nich zadań 

publicznych na terenie PKMT, 
8. Przekazywanie informacji przedstawicielom med iów na temat działalności 

realizowanej na terenie P K M T po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego, 
9. Organizowanie i monitorowanie działań prorozwojowych na terenie P K M T . 
10. Realizacja zadań wynikających z projektu PL 0393 pn. Rewitalizacja i rozwój 

kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza. 
11. Przygotowywanie materiałów informacji z zakresu zajmowanego stanowiska dla 

Naczelnika. 

12. Uczestniczenie w obradach Komisji i sesji Rady Miejskiej w Zgierzu na polecenie 

Naczelnika Wydziału. 

13. Opisywanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym w zakresie 

zajmowanego stanowiska. 

14. Nadzorowanie wykonania budżetu miasta związanego z merytorycznym zakresem 

stanowiska. 

I I I . Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Zgierza 
oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza i Sekretarza Miasta Zgierza 

I V . Zakres uprawnień i upoważnień 
Nie dotyczy 

V. Zakres odpowiedzialności 

ZAZGODNOŚĆ 
Nie dotyczy % ORYGINAŁEM 

O}, D ę . \jo( v r 

PODINSPEKTOR 
Stanowiska ds. Kadr 

Tmk. 
Ewa Wille 



Z powyższym zakresem czynności zapoznałem się i przyjmuję jego postanowienia 
do ścisłego przestrzegania i stosowania 

Zgierz, dnia 26 lutego 2015 roku 

(podpis Pracownika) 

/4ydz ia iMaczelnilpfydziału 

(podpis Naczelnika) 

ZAZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

PODINSPEKTOR 
Stanowisko ds. Kadr 

i Wille 
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URZĄD MIASTA ZGIERZA 
WydziaJ Inwestycji i Rozwoju 

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawia IJ i 6 
tel. 42 716 28 54 

Zgierz, 26 lutego 2015r. 

(pieczątka pracodawcy) 

Zakres czynności pracownika 

Pani: Magdalena Michalak 

Zajmowane stanowisko: Główny Specjalista 

Podlega bezpośrednio: I I Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

Zastępuje: Karol Maśliński 

Jest zastępowany przez: Karol Maśliński 

I . Ogólny zakres obowiązków: 

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie 
zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa, oraz 
indywidualnych obywateli. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie 
pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę. 

1. Pracownik j est obowiązany w szczególności przestrzegać: 

- obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, 

- regulaminu pracy i ustalonego porządku, 

- przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych, 

- tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 
- zasad współżycia społecznego, 

- dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

2. Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

- udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie się 
egzaminom sprawdzającym, 

- dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim 
i stosowanie się do wskazań lekarskich, 

- niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 

Q\ - o s ] o ! C f 
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I I . Do szczególowego zakresu czynności na zajmowanym stanowisku 
w szczególności należy: 

1. Prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw. 

3. Nadzór nad Parkiem Kulturowym Miasta Tkaczy w zakresie: 

a) organizacyjnym, 

b) utrzymania budynku, 

c) finansowym. 

4. Współpraca z pracownikami Wydziału w zakresie rozliczania kosztów utrzymania PKMT. 
5. Planowanie, organizowanie, koordynowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, 
sportowych i naukowych na terenie PKMT. 
6. Realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
7. Przygotowywanie materiałów informacji z zakresu zajmowanego stanowiska dla 

Naczelnika lub Zastępców Naczelnika. 

8. Uczestniczenie w obradach Komisji i sesji Rady Miejskiej w Zgierzu na polecenie 

Naczelnika Wydziału lub Zas tępców Naczelnika. 

9. Opisywanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym w zakresie 

zajmowanego stanowiska. 

10. Nadzorowanie wykonania budżetu miasta związanego z merytorycznym zakresem 

stanowiska. 

11. Realizacja zadań wynikających z projektu PL 0393 pn. Rewitalizacja i rozwój kompleksu 
architektury drewnianej miasta Zgierza. 
12. Budowanie i monitorowanie systemu informacji wizualnej. 
13. Współpraca z pracownikami Wydziału w zakresie pozyskiwania ś rodków zewnętrznych. 
14. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących Miasta 
Tkaczy 
15. Opracowanie okresowych analiz i sprawozdań z realizowanych zadań na ternie Miasta 
Tkaczy. 
16. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania i administrowaniem Miasta Tkaczy. 

I I I . Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Zgierza 
oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza i Sekretarza Miasta Zgierza. 

I V . Zakres uprawnień i upoważnień 
Nie dotyczy 

V. Zakres odpowiedzialności 

Nie dotyczy 

ZAZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 
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Z powyższym zakresem czynności zapoznałem się i przyjmuję jego postanowienia 
do ścisłego przestrzegania i stosowania 

Zgierz, dnia 26 lutego 2015 roku 

(podpis Pracownika) 

(podpis Naczelnika) 

ZAZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

PODINSPEKTO* ^ 
Stapowisko ds. Kuv-

Ewa Wi lk 
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W Y D Z I A Ł O R G A N I Z A C Y J N Y 
Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza 
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła I I 16 

tel.42714 3260,fax4271431 14 
Zgierz, 26 lutego 2015 

(pieczątka pracodawcy) 

Zakres czynności pracownika 

Pan: Ryszard Kubicki 

Zajmowane stanowisko: Pracownik gospodarczy 

Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału organizacyjnego 

Zastępuje: Piotra Raj cha 

Jest zastępowany przez: Piotra Raj cha 

I . Ogólny zakres obowiązków: 

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie 
zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa, oraz 
indywidualnych obywateli. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie 
pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżel i nie są sprzeczne z przepisami prawa 
lub u m o w ą o pracę. 

1. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać: 

- obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, 

- regulaminu pracy i ustalonego porządku, 
- przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 
- tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

- zasad współżycia społecznego, 
- dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
2. Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

- udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie się 
egzaminom sprawdzającym, 

- dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim 
i stosowanie się do wskazań lekarskich, 

- niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 

I I . Do szczegółowego zakresu czynności na zajmowanym stanowisku Z^OR^Y/JINAŁEM 
w szczególności należy: 

PODINS£BK 
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1. Wykonuje z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego wszystkie 
czynności i obowiązki określone poniżej. 

2. Ponosi odpowiedzialność przed Naczelnikiem Wydziału organizacyjnego za 
prawidłowe i sprawne wykonywanie czynności: 

• utrzymanie czystości i porządku na terenie D o m ó w Tkaczy i w ich obrębie, 

• naprawa i konserwacja drzwi, zamków i klamek, 

• dorabianie i oznaczanie kluczy, 

• koszenie trawników, a w sezonie zimowym odśnieżanie terenu przyległego do 
Urzędu, 

• usuwanie wszelkich usterek i drobnych awarii w instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

• zgłaszanie zauważonych uszkodzeń sprzętu i urządzeń przełożonemu, 
• wykonywanie wszelkich prac, w tym naprawczych i modernizacyjnych w 

i na terenie wokół, 
• techniczna obsługa uroczystości organizowanych w Domach Tkaczy, 

• wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Urzędu, zleconych 
przez przełożonego (naprawy, malowanie), 

• dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi, 

I I I . Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Zgierza 
oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza 

I V . Zakres odpowiedzialności 

Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań 
wymienionych w części I - I I I zakresu czynności. 

Z powyższym zakresem czynności zapoznałem się i przyjmuję jego postanowienia 
do ścisłego przestrzegania i stosowania 

budynku 

Zgierz, dnia 26 lutego 2015 roku 

Robert Chocholski 
ZAZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM (podpis Naczelnika) 

Ewa Wille 



I 

URZĄD MIASTA ZGIERZA 
Wydział Księgowości 

9- -100 Zgierz, Plac Jana Pawła I I ló Zgierz, 07.05. 2015 
tel.42 714 32 17 

R E G : 000517051 NIP: 732-10-03-170 

Miesięczne koszty osób zatrudnionych w Mieście Tkaczy wynoszą 11.485,10 
(Maśliński Karol, Michalak Magdalena, Kubicki Ryszard). 


