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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnią/f (/listopada 2016 

Sz. P. Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

w związku z otrzymaną interpelacją z dnia 27 października 2016 roku dotyczącą nadzoru nad 

spółkami miejskimi oraz w zakresie funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. poniżej pragnę ustosunkować się do wszelkich kwestii 

poruszonych w Pana wystąpieniu. 

W sprawie dotyczącej przedłożenia materiałów na Komisję Nieruchomości i Gospodarki 

Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza pragnę poinformować, że niezwłocznie po uzyskaniu 

wszelkich informacji od poszczególnych Spółek informacja ta została przekazana Radnym. 

Odnosząc się do propozycji przeniesienia tego punktu na kolejną komisję pragnę zauważyć, 

że nie mani wpływu na to w jaki sposób głosują poszczególni Radni oraz jaki porządek obrad 

będzie na kolejnym posiedzeniu. 

Natomiast w kwestii pytań dotyczących Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedziba w Zgierzu, poniżej pragnę ustosunkować się do 

wszelkich pytań zawartych w interpelacji: 

1. Uprzejmie informuję, że w/w Spółka wykonywała roboty na rzecz Gminy Miasto 

Zgierz na podstawie umowy nr PI.7011.4.84.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. zgodnie z 

Uchwałą Nr IV/32/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29.01.2015r. w sprawie 

powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 

Zgierzu obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy z zakresu gospodarki 

komunalnej i utrzymania dróg gminnych. Wartość prac objętych umową nie mogła 

przekroczyć środków zarezerwowanych na ten cel, tj. 1.543.000,00 zł brutto. Umowa 

obejmowała 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 
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Zgierz Prace utrzymania zieleni oraz porządku i czystości obejmowały m. in. koszenie 

i rekultywację trawników, wycinkę oraz ciecie pielęgnacyjne i sanitarne drzew i 

krzewów, obsadzanie i pielęgnację rabat, sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów, 

montaż i konserwację urządzeń tzw. małej architektury, obsługę placów zabaw, 

oczyszczanie dróg i chodników, opróżnianie koszy na odpady, czyszczenie słupów 

ogłoszeniowych, uprzątnięcie padłych zwierząt, opieka nad miejscami pamięci 

narodowej. Prace utrzymania dróg, dróg wewnętrznych, parkingów, placów i alejek w 

parkach obejmowały równanie bez użycia kruszywa, równanie z wypełnieniem 

ubytków kruszywem, wałowanie, wykonywanie remontu w nawierzchniach, układanie 

krawężników i obrzeży trawnikowych, pogłębianie istniejących rowów 

odwadniających, wykonywanie przepustów, regulację pionową studzienek dla 

urządzeń podziemnych. 

2. Postępowania przetargowe prowadzone przez Gminę Miasto Zgierz są ogłaszane w 

trybach i zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), która jasno określa procedury wyłaniania 

wykonawców w trybach konkurencyjnych. W przypadku, gdy spółka składa ofertę do 

postępowań przetargowych ogłaszanych przez Gminę Miasto Zgierz, podlega tym 

samym regułom i ocenom co wszystkie podmioty na rynku składające oferty do 

danego postępowania. Jednocześnie pragnę dodać, że Spółka w ramach pełnej 

procedury postępowania przetargowego realizowała prace na rzecz Gminy Miasto 

Zgierz. 

3. Pragnę poinformować, że Spółka MPGK Sp. z o.o. przeznaczyła część zysku 

uzyskanego w roku 2015 na pokrycie strat z poprzednich lat zgodnie z uchwałą nr 

3/2016 XXIV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 27.06.2016 roku w sprawie podziału zysku z 

2015 roku, która stanowi, że Spółka za rok obrotowy 2015 wypracowany zysk 

podzieli w następujący sposób: fundusz zapasowy 10% zysku netto, fundusz 

świadczeń socjalnych 10% oraz na fundusz rezerwowy pozostałą cześć, co jest zgodne 

ze statutem Spółki. 

4. Kwestia relacji Spółka MPGK Sp. z o.o., a Gmina Miasto Zgierza została 

szczegółowo przedstawiona w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi, co stanowi informację publiczną. 
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