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Zgierz, dnia 27.03.2018r. 

Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam poniższe interpelacje: 

1. W dniu 27 lutego 2018 roku złożyłem interpelację w zakresie profilowania dróg gruntowych o 
nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 
2018r. 

W przetargu na wykonanie tych prac wygrała firma Żwir-Max z kwotą 201 tys. złotych. 
W interpelacji wnosiłem między innymi o podanie harmonogramu prac z podaniem nazw ulic i zakresu 
robót. 
W odpowiedzi Prezydenta Miasta stwierdzono iż „Do każdej naprawy należy podejść indywidualnie 

i dlatego trudno jest zaplanować kolejność i zakres wykonania prac na poszczególnych ulicach, jak również 
termin ich realizacji. Prace te wykonywane są na bieżąco, w miarę potrzeb." 
W związku z tym wnoszę o przekazywanie mi na bieżąco wykazy prac wykonanych wraz z kosztami 
w zakresie profilowanie dróg w danym miesiącu do 15 dnia każdego następnego miesiąca. 
2. W dniu 2 lutego 2018r rozstrzygnięto przetarg na: Dostawę kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu 
dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2018. Miasto przeznaczyło na to zadanie 500 tys. złotych. 
Przetarg został rozstrzygnięty na rzecz firmy Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Kruszywa z Wrocławia z 
zaproponowaną kwotą 627.610,00 złotych. 
Wśród pozostałych ofert jedna opiewała na kwotę poniżej przeznaczonej na to zadanie przez Miasto Gminę 
Zgierz a dwie były niższe o ok. 100.000 złotych od kwoty zaproponowanej przez oferenta wybranego w 
przetargu. 

W odpowiedzi Prezydenta Miasta stwierdza się, iż firma która wygrała przetarg uzyskując najwyższą liczbę 
punktów popełniła pomyłkę pisarską i faktyczna cena oferty wynosi 510 40,00. 
W związku z tym pytam: 
- dlaczego do dnia 22 marca 2018r. w odniesieniu do publikowanych dokumentów przetargowych 
nie udostępniono komunikatu o pomyłce? 
3. Na poprzedniej sesji Rady Miasta Zgierza złożyłem interpelację w sprawie wykonania na obiekcie 
MOSiR-u przy ul. Wschodniej w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie pod nazwą 
-Siłownia z wyposażeniem-. Zadanie zlecono do wykonania z wolnej ręki. 
Dobudowano do hali zapaśniczej pomieszczenie w którym obecnie zamontowane jest wyposażenie siłowni 
należące do trzech podmiotów, osoby prywatnej, klubu ZTA oraz zakupione w ramach budżetu 
obywatelskiego. 
Korzystanie ze sprzętu zakupionego w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta Zgierza 
jest utrudnione, gdyż w tym pomieszczeniu odbywają się treningi zawodników oraz udostępniany jest także 
sprzęt prywatny siłowni, w sposób komercyjny. 
W odpowiedzi Prezydent Miasta Zgierza pisze „Siłownia wybudowana w ramach zadania-Wykonanie 
siłowni wraz z wyposażeniem na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu- jest ogólnodostępna dla 
wszystkich mieszkańców Zgierza w godzinach od 7.00 do 22.00, od poniedziałku do niedzieli, poza 
okresem, gdzie odbywają się zorganizowane treningi dzieci ze Zgierza, według ustalonego grafiku" 
W dniu 20 marca 2018r. uzyskałem informację, iż przeniesiono wszelkie urządzenia siłowni nie związane z 
inwestycją budżetu obywatelskiego do pomieszczenia użytkowanego przez ZTA jako mała sala zapaśnicza. 
Część tych urządzeń jest nadal własnością osoby prywatnej a znajduje się w sali klubu zapaśniczego, która 
stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. 
Sala ta jest również wykorzystywana przez klub Boruta Olimpijczyk (Zgierz&Radom), który związany jest nie 



tylko z naszym miastem i nie posiada żadnego tytułu do korzystania z miejskich lokali sportowych. 
W związku z tym pytam Prezydenta Miasta Zgierza: 
- kto był pomysłodawcą (złożył wniosek) wykonania siłowni na MOSiR-rze w ramach budżetu 
obywatelskiego? 
- na jakich zasadach prywatne urządzenia siłowni ustawione są w pomieszczeniach wynajmowanych przez 
zgierski klub zapaśniczy ZTA i udostępniane w celach komercyjnych? 
- na jakich zasadach zawodnicy klubu Boruta Olimpijczyk korzystają z pomieszczeń w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji? 
- jakie koszty poniósł budżet miasta Zgierza ( w tym także MOSiR) z tytułu imprezy zapaśniczej rozegranej w 
dniu 13 marca br. 
- jakie wpływy uzyskał budżet miasta Zgierza (ew. budżet MOSiR) z tytułu wynajęcia hali na zawody 
zapaśnicze 
4. W odpowiedzi na moje interpelacje w sprawie przetargów w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom z 
terenu Gminy Miasto Zgierz (złożone na dwóch ostatnich sesjach RM Zgierza) uzyskałem finalną 
odpowiedź, iż „W drugim przetargu, odmiennie niż w pierwszym, Wykonawca ŻWIR-MAX, dodatkowo 
zobowiązał się do zatrudnienia na umowę o pracę, w celu i na czas realizacji tego zamówienia, nie później, 
niż 14 dni od daty zawarcia umowy, minimum 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej oraz dodatkowo 
zadeklarował podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących Wykonawcy, a określonych w 
ogólnych warunkach umowy o 50%." 

Pragnę nadmienić, iż w związku z podpisaną umową określającą warunki finansowe usługi w zakresie 
zapewnienia opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz, Zmawiający winien zapłacić Wykonawcy 
kwotę ponad 28 tys. złotych za usługę w miesiącu lutym 2018r. W tym czasie w schronisku Wykonawcy 
przebywało ok. 10 psów i 3 koty z terenu Gminy Miasto Zgierz. A więc koszty opłaty za jedno zwierzę 
obciążają budżet miasta w wysokości ponad 2000 zł. W tym samym czasie i w takich samych warunkach 
przebywają w schronisku zwierzęta z gminy Andrespol, gdzie opłata za jedno zwierzę wynosi 5,54 zł. brutto 
za dobę. Łatwo wyliczyć że za nasze zgierskie zwierzaki w lutym 2018r. zapłaciliśmy po ok. 80zł za dobę. 
W związku z tym pytam: 

- dlaczego w warunkach przetargu określono opłatę ryczałtową wypłacaną miesięcznie bez względu na 
ilość zwierząt będących pod opieką schroniska? 

- jakie koszty ponosi budżet miasta Zgierza z tytułu wykonywania zadań przez MPGK sp. z o.o. w zakresie 
odławiania na terenie miasta Zgierza psów i kotów oraz przebywania ich na terenie przedsiębiorstwa 
i transport do schroniska w Jasionce? 

- jaki okres mogą przebywać odłowione zwierzęta w pomieszczeniach MPGK sp. z o.o. 
- czy MPGK sp. z o.o. posiada odpowiednie warunki do prowadzenie w/wym usług i czy posiada wszelkie 
zgody odpowiednich instytucji na taką działalność? 
Ponadto wnoszę o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z wykonaną usługą, określonych 
w §3 pkt.4 umowy z dnia 24 stycznia 2018r. w zakresie „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy 
Miasto Zgierz" za miesiąc luty 2018r. 


