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INTERPELAGA nr 1 

Proszę^ informację, czy Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ 
korzystał w 2011 lub 2012 r. z pomocy jakiegoś podmiotu zewnętrznego przy 
przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne, w szczególności dofinansowania projektu 
pn. „Uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej terenu inwestycyjnego 
Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" oraz dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja 
Historycznego Centrum Miasta Zgierza (2011-2014)". Jeśli tak, to jaki to podmiot, w jakim 
trybie został wyłoniony, ile wyniosło jego dotychczasowe wynagrodzenie i dlaczego 
teoretycznie wyspecjalizowany w pozyskiwaniu środków pomocowych Wydział, liczący 7 
osób, przy wykonywaniu swoich zadań musi posiłkować się firmą zewnętrzną. 

INTERPELAGA nr 2 

W nawiązaniu do udzielonej mi odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji RMZ , 
uprzejmie proszę o poinformowanie, jakie wnioski i na jakie projekty zamierza przygotować w roku 
2012 i 2013 Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ w celu uzyskania 
dofinansowania z następujących źródeł: 

l)POKL 

2) POliŚ 
3) POPT 
4) PEWT 
5) źródła finansowania zadań publicznych w ramach programów 

branżowych zarządzanych na szczeblu centralnym: 
- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
- Minister Spraw Wewnętrznych 
Ponadto: 

-Instytut Adama Mickiewicza 
-Instytut Cervantesa -Goethe Instytut 

-British Council -Ambasada USA 



- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
- Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
- Stypendia artystyczne. 

INTERPELAGA nr 3 

Proszę o informację, jaki jest powód utworzenia Wydziału Rozwoju Parku Kulturowego 
Miasto Tkaczy jako odrębnego wydziału Urzędu Miasta Zgierza. Czy i w jakim zakresie 
koordynowanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy nie odbywa się już w ramach Wydziału 
Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ? Dlaczego, zgodnie z Pani pismem 
skierowanym do mnie, datowanym 9 października 2012 r., Wydział Pozyskiwania i 
Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ wciąż wśród swoich zadań nadal ma 
„koordynowanie projektów związanych z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy", zaś dwoje 
pracowników tego wydziału ma zadania związane z realizacją tego projektu w zakresach 
swoich obowiązków. Proszę o informację, ile osób jest obecnie przypisanych do realizacji 
zadań związanych z funkcjonowaniem Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w ramach nowo 
powstałego wydziału, który - zgodnie z regulaminem organizacyjnym UMZ - ma i naczelnika, 
i zastępcę. Proszę również o poinformowanie, kto jest naczelnikiem tego wydziału, gdyż do 
radnych docierają sprzeczne informacje. 

INTERPELACJA nr 4 
Proszę o informację, ile osób jest zatrudnionych obecnie w Wydziałach: Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Młodzieży oraz Zarządzania Bezpieczeństwem, które to Wydziały mają i naczelników, i zastępców, 
w przeciwieństwie np. do Wydziałów Kultury i Sportu czy Promocji, gdzie nie ma stanowisk 
zastępców naczelnika. 

Proszę również o uzasadnienie, jaki jest cel utrzymywania aż 21 wydziałów (i komórek 
równorzędnych wydziałom) w Urzędzie Miasta Zgierza i czy jest to niezbędne do wykonywania zdań 
gminy przez Urząd. Dla porównania podam, że w Starostwie Powiatowym w Zgierzu jest 8 wydziałów 
i 4 komórki równorzędne. 

INTERPELAGA NR 5 

W nawiązaniu do udzielonej mi odpowiedzi na złożoną przeze mnie na poprzedniej sesji RMZ 

interpelacją, dotyczącą kontrowersji wokół przebudowy peronu stacji kolejowej Zgierz Północny w 

ramach projektu: „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej- poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych 

przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjna - etap pierwszy", uprzejmie proszę o 

poinformowanie, czy Pani Bogumiła Kapusta jako Zastępca Prezydenta Zgierza 

odpowiedzialny za nadzór nad miejską infrastrukturą w okresie między 9 grudnia 2010 r. a 30 

czerwca 2012 r. analizowała projekt techniczny dotyczący przebudowy tego peronu, a jeśli 

tak, to czy sygnalizowała Prezydentowi Miasta Zgierza zastrzeżenia co do poprawności tego 

projektu. Czy projekt taki z ewentualnymi zastrzeżeniami był w tym okresie prezentowany 



przez Prezydenta Miasta Zgierza, jego zastępców lub merytorycznych pracowników UMZ 

Radnym Miasta Zgierza lub zgierskim Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

INTERPELACJA nr 6 

W ostatnim czasie w szkołach rozdawane są dzieciom oświadczenia dla rodziców o 

wyrażeniu zgody na przystąpienie dziecka do programu Szkolna Kasa Oszczędności 

realizowanego przez PKO Bank Polski SA. Nadmieniam, że jest to przedsięwzięcie komercyjne 

realizowane przez komercyjny bank, angażujące nauczycieli jako tzw. Opiekunów SKO. 

Nauczyciele, którzy mnie o tym informowali, sami sygnalizują, że jest to dla nich dodatkowe 

obciążenie czasowe, wytrącające ich z rytmu pracy. 

Proszę o informację, czy realizowanie tego programu w zgierskich szkołach jest akceptowane 

przez Panią Prezydent i Wydział Oświaty UMZ, czy Bank PKO BP SA zawarł w tym zakresie 

jakąś umowę z Gminą Miastem Zgierz lub poszczególnymi szkołami, czy też przystąpienie do 

programu SKO zostało w jakiś sposób narzucone szkołom przez jakąś instytucję zewnętrzną 

(np. MEN, Łódzkie Kuratorium Oświaty itd.). 

Z poważaniem 

Michał Pilarski 


