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W nawiązaniu do Pana interpelacji w sprawie powierzenia Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu zadania polegającego na 
utrzymaniu zieleni oraz porządku i czystości w Gminie Miasto Zgierz informuję, iż spółka ta 
zatrudnia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym ogrodniczymi. 

Kontrola prac realizowanych przez MPGK Sp. z o.o. będzie na każdym jej etapie, 
począwszy od uzgodnienia z Gminą harmonogramu prac planowanych, poprzez bieżącą 
kontrolę jakości wykonywanych zadań, aż do możliwości uzgodnienia dodatkowych prac. 

Zgłoszenia dotyczące czystości należy kierować bezpośrednio do Spółki, co nie 
wyklucza możliwości informowania Gminy o potrzebie dokonania stosownych prac również 
poprzez pracowników Urzędu Miasta Zgierza, którzy po skontrolowaniu zaistniałej sytuacji 
przekażą te propozycje i potrzeby Spółce. 

Oczywistym jest, iż MPGK Sp. z o.o. będzie przedstawiać faktury do Urzędu, które 
wraz ze sprawozdaniem z wykonanych prac będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 

Celem, który przyświecał Gminie decydującej się na takie powierzenie zadania była 
potrzeba, sygnalizowana od dłuższego czasu przez Spółkę, przekazania jej całości prac w tym 
zakresie bez potrzeby zlecania poszczególnych prac, co tym samym pozwoli na usprawnienie 
realizacji tego zadania oraz w konsekwencji ograniczy koszty z tym związane. Gmina Miasto 
Zgierz posiada takie uprawnienia na mocy art. 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). 

Mając na względzie powyższe Gmina uzyskuje pewność, iż pieniądze przeznaczone 
na ten cel będą w całości efektywnie wykorzystane w stosunku do zakresu rzeczowego na 
całym etapie realizacji przedmiotowego zadania. 
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