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Pytanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza Pana Bohdana Bączaka. 

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Pani Prezydent Wieczorek na 
Stanowisko Zarządu Koła Miejskiego PSL w Zgierzu, w której Pani Prezydent 
napisała między innymi ,że : 

(...) decyzja o warunkach zabudowy została wydana przez Zastępcę Prezydenta 
Miasta Zgierza - Bohdana Bączaka, rekomendowanego na to stanowisko przez 
Klub Radnych Jerzego Sokoła, który w dniu jej wydania posiadał 
pełnomocnictwa w związku z moim długotrwałym zwolnieniem lekarskim(...) 

proszę o odpowiedź Pana Prezydenta Bączaka : 

1. czy podpisując powyższą decyzję działał Pan w ramach udzielonego przez 
Panią Prezydent pełnomocnictwa ? 

2 . czy przed podpisaniem powyższej decyzji uzgadniał Pan jej podpisanie 
z Panią Prezydent ? 

3. czy w związku z jej podpisaniem poniósł Pan jakieś konsekwencje służbowe, 
gdyż wszystkie wypowiedzi Pani Prezydent w tej sprawie sugerują, że ta 
decyzja została podpisana przez Pana bez Jej wiedzy i zgody ? 
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Odpowiedź prezydent Wieczorek na Stanowisko Zarządu Koła 
Miejskiego PSL w Zgierzu 

Publikujemy odpowiedz prezydent Zgierza Iwony Wieczorek na Stanowisko Zarządu Koła 
Miejskiego PSL w Zgierzu i dnia 15.05.2013 r. 

Odpowiedź na Stanowisko Zarządu Koła Miejskiego PSL w Zgierzu wydane przez: koi. S. 
Janiszewskiego, koi. 1 Kucnera. kol. R. Chochołskiego oraz koi. A. Kozaia. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Koła Miepkiego PSL ( koi. S. Janiszewskiego, koi. 
X Kucnera. kol. R. Otooholskiego oraz koi. A. Kozaka) oświadczam, że n/e zgadzam się z 
zarzutami cam zawartymi. Niezmiernie mi przykro, że pomimo pracy jaką wykonuje na rzecz 
miasta Zgierza, koledzy: S. Janiszewski, 3. Kucner. R Chocholski, A. Kozak obarczają mnie 
winą za ograniczenie" kontaktów z KM PSL. Pragnę podkreślić, iż to właśnie ja w 2012 roku 
zorganizowałam spotkanie wigilijne dla członków PSL W Zgierzu w 2011 roku odbyły się z 
mojej inicjatywy Dożynki Wojewódzkie. W miarę swoich moźłiwośa i ograniczeń czasowych w 
związku ze sprawowaną funkcją Prezydenta Miasta Zgierza uczestniczyłam w posiedzeniach 
oiaz spotkaniach z mieszkarkanU organizowanymi przez KM PSL w Zgierzu. Należy tu również 
dodać, że KM PSL posiada dwóch radnydt w składzie Rady Miasta Zgierza z którymi 
systematycznie spotykam się podejmując decyzje strategiczne dla miasta. 

Z mojej perspektywy koi. S. Janiszewski Prezes Zarządu Koła Miejskiego PSL w Zgierzu 
atakuje mnie bezpodstawnie, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy została wydana przez 
Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza - Bohdana Bączaka, rekomendowanego na to stanowisko 
przez Klub Radnych Jerzego Sokola, który w dniu jej wydania- posiadał pełnomocnictwa w 
związku z moim długotrwałym zwolnieniem lekarskim. 

Za bezzasadny odbieram również zarzut, ze zostałam zdompowaha, przez klub PIS, ponieważ 
klub ten jest w koalicji z Klubem Radnych Jerzego Sokola oraz radnymi PSL i SLD. 

Nadal sprawy miasta Zgierza i jego mieszkańców pozostają priorytetowe w moim działaniu. 
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