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Plac Jana Pawła II16 
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W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam następującą interpelację: 

W nawiązaniu do odpowiedzi Prezydenta Miasta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego, na moje 
interpelacje złożone na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 31 sierpnia 2016r. uprzejmie informuję, iż nie 
wyczerpały one zapytań zawartych w treści interpelacji. 
\N zakresie interpelacji dotyczącej kontroli osób wchodzących do budynków Urzędu Miasta Zgierza oraz 
Urzędu Stanu Cywilnego w kontekście wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzw. 
stopnie alarmowe nie uzyskałem odpowiedzi dotyczącej podstawy prawnej upoważniającej do takiej 
kontroli osób wchodzących do miejskich urzędów przez strażników miejskich i pracowników ochrony. 
W zakresie tematu Strefy(Kina) Kibica pytałem o poszczególne koszty tej imprezy jak również wnosiłem 
o przedłożenie kopii umów zawartych z firmami zewnętrznymi na usługę organizacji imprezy Kino Kibica. 
Zapytałem również cytuję „czy prawdą jest, iż Pana wyjazd do Francji na mecz Polska-Niemcy był 
sponsorowany przez firmę świadczącą usługę organizacji multimedialnej Kina Kibica". 
Stwierdzam w związku z tym, iż nie otrzymałem kopii umów dotyczących wspomnianej powyżej imprezy. 
Natomiast w kwestii mojego zapytania stwierdził Pan „Jednocześnie odnosząc się do Pana pomówień 
dotyczących rzekomego sfinansowania mojego prywatnego wyjazdu do Francji podczas Mistrzostw Europy 
EURO 2016 przez przedsiębiorców współorganizujących Zgierskie Kino Kibica pragnę oświadczyć, że wyjazd 
sfinansowany był wyłącznie z moich środków. W związku z powyższym w przypadku dalszego podnoszenia 
kwestii mojego prywatnego wyjazdu zmuszony będę wystąpić na drogę postępowania sądowego celem 
ochrony swoich dóbr osobistych". 

Pierwszą część Pana odpowiedzi, oprócz słowa „pomówień", przyjmuję do wiadomości ale dalsza treść jest 
formą zastraszania radnego w odpowiedzi na zadane pytanie Prezydentowi Miasta Zgierza. 
Użyte przez Pana słowo „pomówienia" jest nadużyciem i nie ma żadnego pokrycia w faktach. Moje 
zapytanie zaczynało się od słów- „czy prawdą jest.Jtd", gdzie tutaj jakiekolwiek stwierdzenia mogące nosić 
znamiona pomówień? I nad tym mógłbym przejść do porządku, biorąc poprawkę na pewną formę emocji. 
Ale to co pisze Pan w dalszej części odpowiedzi jest niedopuszczalne, straszy Pan radnego, że jeżeli będzie 
pytał w takich podobnych kwestiach to musi się liczyć z ewentualną odpowiedzialnością przed sądami. 
Szanowny Panie Prezydencie, jest Pan osobą publiczną z wyboru, zarządza Pan wielomilionowym 
publicznym budżetem, podlega Pan kontroli Rady Miasta. Członkowie rady a więc radni ale również 
przedstawiciele mediów, czy też w końcu mieszkańcy naszego miasta, mają prawo a radni nawet 
obowiązek pytać w sprawach związanych z Pana publiczną działalnością. Jeżeli dochodzi do wkraczania 
w prywatną sferę działalności to jedno stwierdzenie np." wyjazd odbył się wyłącznie z moich środków", 
musi wystarczyć aby dalej nie było dociekań i pytań. Aż tyle i tylko tyle. Nie zasadne jest więc po 
postawieniu takiego pytania i udzieleniu odpowiedzi o powyżej treści nadmieniać o ewentualnym 



wystąpieniu na drogę sądową, gdyż to już jest zastraszanie radnego, również osoby publicznej, która ma 
prawo pytać w takich sprawach. 
Pragnę podkreślić, iż pomimo Pańskich ostrzeżeń będę pytał i prosił o informację w zakresie spraw 
dotyczących naszego miasta i jego mieszkańców. 
Mam również nadzieję, że otrzymam kopie umów zawartych z firmą świadczącą usługę multimedialną, o co 
prosiłem w interpelacji. 
Ponadto uważam , iż praca strażników miejskich i pracowników Urzędu Miasta oraz służb komunalnych 
była kosztem imprezy „Zgierskiego Kina Kibica". 
W sprawie odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą lokalizacji plantacji konopi indyjskich na terenach 
oczyszczalni miejskiej pisze Pan, iż właściwym organem do podejmowania decyzji wobec pracowników 
spółki jest Zarząd i Rada Nadzorcza a ja pytałem- „jakie działania poczynił Pan w zakresie wyciągnięcia 
konsekwencji służbowych w stosunku do nadzoru firmy zarządzającej oczyszczalnią". 
I tutaj pełniąc obowiązki prezydenta miasta, osoby odpowiedzialnej za działalność spółek miejskich, 
próbuje Pan wmówić, iż adresatem zapytań w tej kwestii jest jedynie jej zarząd i rada nadzorcza. 
Stwierdza Pan również, iż użycie w przypadku nie zgodnej z prawem lokalizacji plantacji konopi indyjskich 
na terenie spółki miejskiej określenia „naruszenie prawa w spółce miejskiej", „godzi w dobre imię spółki 
: narusza jej dobra osobiste". 

To nie ja swoim zapytaniem naruszam dobre imię spółki ale wydarzenia w tej firmie określane przez organy 
ścigania jako działania naruszające prawo. 
Reasumując stwierdzam, iż odpowiedzi Pana Prezydenta na moje interpelacje z dnia 31 sierpnia 2016r. nie 
wyczerpują zawartych w zapytaniach problemów a wprost przeciwnie wprowadzają niepotrzebne moim 
zdaniem wątki, które w interpelacjach nie miały miejsca. 
Mam nadzieję, iż pierwsze w dziejach samorządu zgierskiego takie postępowanie Prezydenta Miasta 
będzie ostatnim. 


