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Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 
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W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam następującą interpelację: 

W dniu wczorajszym tj. 26 października 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, gdzie w porządku obrad przewidziano - Ocenę działalności spółek z udziałem Gminy 
Miasto Zgierz w roku 2015-. 
Materiały do procedowania w tym temacie sygnowane przez Prezydenta Miasta Zgierza zostały 
dostarczone radnym na „półki" dopiero w dniu 24 października po godz. 13.00 a więc z naruszeniem 
obowiązujących terminów w tym zakresie. Ponadto na posiedzeniu komisji obecni byli przedstawiciele 
jedynie jednej ze spółek miejskich. Nadmieniam, iż o terminie i temacie posiedzenia komisji było wiadomo 
już dwa miesiące wcześniej. 
W związku z tym zgłosiłem wniosek o przełożenie terminu omawiania tego tematu na posiedzenie 
komisji w miesiącu grudniu 2016r. 

Większość radnych koalicyjnych odrzuciła ten wniosek, co skutkowało brakiem wypełnienia porządku 
obrad w tym punkcie. 
Nie dziwi mnie taka postawa radnych z Klubu PiS i Klubu Przemysława Staniszewskiego, gdyż wielu z nich 
oraz osób spokrewnionych pracuje w tych spółkach. 
Problem oceny działalności spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz jest zadaniem nie tylko Komisji ale 
także Rady Miasta Zgierza, gdyż tam również wydatkowane są fundusze z budżetu miasta. 
Prezydent w ramach nadzoru właścicielskiego winien zdawać sprawozdanie z wykonywanych zadań w tym 
zakresie Radzie Miasta. Nie może utrudniać radnym dostępu do informacji służących ocenie prawidłowości 
działania spółek. 
Brak terminowego dostarczenia materiałów należy traktować jako takie utrudnianie. 
W związku z brakiem możliwości omówienia działalności spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz 
pytam Pana: 
- Jakie prace porządkowe i remontowe zlecało Miasto Zgierz spółce MPGK w roku 2015 i za jaką kwotę? 
- Dlaczego MPGK sp. z o.o. nie potrafi wygrać żadnego przetargu zlecanego przez Gminę Miasto Zgierz? 
- Dlaczego MPGK sp. z o.o. nie przeznaczyła zysku uzyskanego w roku 2015 na pokrycie strat z lat 
poprzednich, co było zawarte decyzjach walnego zgromadzenia w poprzednich latach? 
- Czy prawdą jest, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Łodzi kontrolujący zakwestionowali partycypację budżetu miasta w kwocie 656 000 zł. w remont 
Zakładu Kąpielowego oraz zlecenie remontu parkingu przy ul. 3 maja spółce MPGK.2-


