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Idzi Antczak 

Radny Rady Miasta Zgieiza 

Zgierz, dnia 29 06.2017r 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam poniższą interpelację: 

W roku 2016 w ramach tzw. „dobrej zmiany" wielu radnych naszego miasta było zatrudnionych w spółkach i instytucjach 

miejskich. 

W związku z tym pytam Pana Prezydenta jak ocenia Pan działalność tych o s ó b w firmach miejskich oraz jakie osiągali wyniki 

w pracy i jaki wpływ miała ta pracy na kondycję firm. 

Itak: 

Pan Radosław Gajda zatrudniony w spółce „Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz" w godzinach pracy bierze udział w 

posiedzeniach Rady Miasta Zgierza, komisjach rady, czy też różnych spotkaniach, wizytach w ramach pełnionej funkcji 

przewodniczącego rady, 

-czy w związku z tym pobiera za ten okres wynagrodzenie nie świadcząc wykonywania obowiązków s łużbowych? 

-jakie osiągnięcia w pracy zawodowej p. Radosława Gajdy przyczyniły się do poprawy kondycji spółki 

Pan Bartosz Janiszewski zatrudniony w Miejskich Usługach Komunikacyjnych, instytucji Miasta, bierze udział w 

godzinach pracy w posiedzeniach Rady Miasta Zgierza, komisjach rady, czy też w czwartkowych audycjach Radia Parada 

- czy w związku z tym pobiera za ten okres wynagrodzenie, bądź odpracowuje ten czas, w jakich dniach i godzinach? 

- jakie skutki pracy pana radnego osiągnęła zatrudniająca go instytucja? 

Pan Krzysztof Wężyk zatrudniony na drugim (dodatkowym) etacie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z powodu 

braku czasu rzadko bywa w tej instytucji. 

-jakie zadania wykonywał pan radny w roku 2016 na rzecz rozwoju czy też bieżącej obsługi ob iektów będących w gestii 

zgierskiego MOSiR-u? 

Pan Michał Pilarski, radny Rady Powiatu Zgierskiego zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o.o., częs to przebywa poza firmą wykonując obowiązki radnego uczestnicząc w posiedzeniach Rady 

Powiatu, komisji rady czy też spotkaniach nie związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w 

MPGM sp. z o.o. jak np. obecność na sesji Rady Miasta Zgierza 

- czy w związku tym pobiera wynagrodzenia za okres nie świadczenia pracy, bądź odpracowuje ten czas, w jakich dniach i 

godzinach? 

- jakie efekty zatrudnienia p. Michała Pilarskiego pozyskuje miejska spółka? 

Pan Tomasz Kupis zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w godzinach pracy 

bierze udział w sesjach Rady Miasta Zgierza, 

- czy pobiera za ten okres wynagrodzenie w spółce miejskiej, bądź odpracowuje ten czas, w jakich dniach 

i godzinach? 

-jakie są wymierzalne efekty działalności pana radnego dla MPGK sp. z o.o.? 

Pan Mirosław Pilarski zatrudniony w spółce „Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz" 

w godzinach pracy uczestniczy w sesjach Rady Miasta Zgierza, 

- czy pobiera za ten okres wynagrodzenie w spółce miejskiej, bądź odpracowuje ten czas 

w jakich dniach i godzinach? 

- jakie efekty pracy pana radnego zasilają spółkę? 

Pan Mariusz Forfecki zatrudniony był w spółce MPGK i w czasie godzin pracy uczestniczył w sesjach Rady Miasta 

Zgierza. 

• czy pobierał za ten okres wynagrodzenie w spółce miejskiej, bądź odpracował n ieobecność , w jakich dniach i godzinach 

- jakie efekty pracy radnego wspomogły działalność spółki? 


