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INTERPELACJA nr 1 

Proszę o rozważenie postawienia wiat przystankowych, nawet najprostszych, na 
przystankach autobusu linii nr 1 zlokalizowanych wzdłuż ulicy Parzęczewskiej: 

- przy szpitalu wojewódzkim, 

- przy blokach TBS, 

- przy kościele pw. NMP Różańcowej. 

Z przystanków tych korzysta sporo zgierzan, a także osób spoza naszego miasta, np. odwiedzających 
swoich bliskich w szpitalu. Tymczasem żaden z tych trzech przystanków nie jest zadaszony, co w 
przypadku oczekiwania na autobus podczas niepogody naraża pasażerów na stanie w deszczu. 

Koszt takiej wiaty nie są wysokie, bo wynoszą 4-4,5 tys. zł, a więc nie stanowią wielkiego obciążenia 
dla budżetu, a na pewno zadaszenie przystanków poprawiłoby komfort podróżowania po Zgierzu 
komunikacją miejską. 

INTERPELACJA nr 2 

W ostatnim wydaniu dodatku „Bliżej Ciebie" do „Expressu Ilustrowanego" w artykule pt. „Stryków 
coraz bogatszy" burmistrz tego miasta stwierdził: - Próbowaliśmy zachęcić władze Zgierza do 
uruchomienia wspólnego połączenia autobusowego zakładów, p. w rejonie Smolić, Sosnowca czy 
Dobrej. Nie było zainteresowania. 

Wypowiedź ta związana jest z bogata oferta pracy, którą dysponuje Stryków i zlokalizowane w tej 
gminie firmy, powstałe głównie dzięki skrzyżowaniu autostrad. Oferta ta wydaje się bardzo atrakcyjna 
dla mieszkańców dotkniętego wysoką stopą bezrobocia Zgierza. W związku z powyższym zwracam się 
do Pani Prezydent o ponowne rozważenie dyskutowanej jeszcze w poprzedniej kadencji możliwości 
uruchomienia kursów autobusów miejskich ze Zgierza do Strykowa. 

oraz 



INTERPELACJA nr 3 

Również w ostatnim wydaniu dodatku „Bliżej Ciebie" do „Expressu Ilustrowanego" pojawił się 
artykuł pt. „Pasażer musi przepłacać" z dopiskiem „Dwa miasta - dwa bilety". Traktuje on o tym, że 
choć tramwajem ze Zgierza do Łodzi można dojechać kasując jeden bilet, to autobusami linii 6 i 51 już 
nie, gdyż trzeba skasować bilet i zgierski, i łódzki. 

Proszę o informację, czy prowadzone są jakieś działania w celu ujednolicenia biletów na linie 
autobusowe 6 i 51, w szczególności jeśli idzie o bilety miesięczne, bowiem obecnie pasażerowie 
poruszający się między Zgierzem a Łodzią zmuszeni są korzystać z dwóch migawek. 

INTERPELACJA nr 4 

Zwracam się z prośbą do Pani Prezydent o podanie w kolejności rosnącej wynagrodzeń brutto 
naczelników wszystkich 21 wydziałów (i komórek równorzędnych) Urzędu Miasta Zgierza. Proszę o 
podanie samych liczb, bez przypisywania nazwisk i stanowisk w celu poszanowania w tym zakresie 
zasad ochrony danych osobowych. 

Jednakże w przypadku wystąpienia znacznych różnić pomiędzy najwyższymi i najniższymi 
wynagrodzeniami, np. kwot pow. 1500 zł brutto, proszę o uzasadnienie tych różnic w kontekście 
przepisów art. I I 2 oraz art. 183* § 1 Kodeksu pracy. 

INTERPELACJA nr 5 

Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których pierwszy raz w historii zgierskiego samorządu radni 
otrzymali projekt budżetu na następny rok pozbawiony analogicznych pozycji kwotowych w układzie 
dochodów i wydatków przyjętych w budżecie na rok bieżący. Czy istnieje możliwość przygotowania 
dla zainteresowanych radnych projektu budżetu na rok 2013 w układzie porównawczym dochodów i 
wydatków roku 2012? 


