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W ramach XXXVIII sesji Rady Miasta Zgierza zgłaszam następujące interpelacje: 
1. W związku z planowaną rozbudową sztucznego lodowiska w naszym mieście proszę 

o wskazanie wielkości nakładów na tą inwestycję oraz źródło finansowania. 
Proszę również o podanie o ile wzrosną koszty bieżącej eksploatacji lodowiska(koszty 
energii elektrycznej) 
Czy prawdą jest, że inwestycja ta będzie kosztowała ponad 120 tys. złotych a koszty 
obsługi wzrosną o ponad 3 tys. miesięcznie? 
Czy w naszym mieście nie ma bardziej uzasadnionych wydatków? 
Czy wykonanie rozbudowy lodowiska jest związane z naciskami posła z naszego miasta, 
który w dawnych czasach odbijał kijem hokejowym krążek? 

2. Jaki był powód oraz koszt wykonania krawężnika na działce nr. 90274 w rejonie ul. Złotej 
w dzielnicy Proboszczewice? W załączeniu przedkładam zdjęcia. 
Czy decyzja o wykonaniu tych prac była podjęta przez merytorycznego pracownika 
Urzędu Miasta? Jeżeli tak to proszę o podanie nazwiska 

3 Stan mieszkaniowego zasobu komunalnego w naszym mieście jest tragiczny. 
W poprzednich kadencjach corocznie przeprowadzano przynajmniej jeden kompleksowy 
remont budynku ( dachy, elewacje). Ile, o jakim zakresie i jakie poniesiono koszty na tego 
typu remonty w latach 2011-2013? Czy przyjęta kilka lat temu koncepcja remontów 
budynków wraz z poprawą estetyki ulicy Długiej jest w kręgu działań Pani Prezydent? 
Jakie są plany do końca kadencji w tym zakresie? 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., firma ze 100% udziałem 
Gminy Miasto Zgierz, od początku Pani kadencji przynosi ogromne straty. Obecnie sięgają 
one ponad milion złotych. Spółka nie wygrała przetargu na obsługę miasta w zakresie 
gospodarki odpadami. W jednej z poprzednich odpowiedzi stwierdziła Pani, iż strata 
finansowa w spółce będzie pokrywana z przyszłych zysków. Ponadto przy obejmowaniu 
funkcji w radach nadzorczych miejskich spółek twierdziła Pani, iż w czasie kadencji będzie 
członkiem rady w każdej spółce miejskiej w celu poprawy jej działalności. 
W związku z tym zapytuję: Ile wynosi obecnie strata MPGK sp. z o.o. i jak ona będzie 
pokryta? Czy zamierza Pani jako reprezentant właściciela pokryć ją z budżetu Gminy 
Miasto Zgierz? Jaka uchwała została podjęta w tym zakresie na rocznym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki? 
Czy w związku z taką kondycją spółki Zarząd otrzymał od właściciela absolutorium? 
Czy zna Pani przyczyny tragicznej sytuacji tej spółki i czy możliwe są działania jej 
poprawy? Dlaczego brak było działań Pani jako właściciela wcześniej? 
Czy przewiduje Pani zmiany w Zarządzie spółki lub jej likwidacje? 




