
Zgierz, 8 listopada 2013 r. 
PREZYDENT 

Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek 
Klub Radnych 

Platformy Obywatelskiej 

Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację z dnia 29 października 2013 r. wyjaśniam co następuje: 

ad. pkt 1 - W VI kadencji w latach 2011 - 2013 następujące instytucje kontrolowały 

działalność Prezydenta Miasta Zgierza oraz pracę Urzędu Miasta Zgierza: 

14.01.2011 r. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -

kontrola transzy dotacji 220/OA/D/210 - montaż instalacji kolektorów słonecznych na 

potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim 

Ośrodku Sporu i Rekreacji w Zgierzu. 

10.02.2011 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - rekontrola decyzji z dnia 

17 listopada 2010 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem 

przez pracowników obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników 

narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w archiwach. 

24.02.2011 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - kontrola trwałości projektu 559/04 -

„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Miasta Zgierza" realizowanego przez Gminę Miasto 

Zgierz w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

28.04 - 27.05 2011 r. - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - rozpatrywanie 

skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. 

18.5 - 19.05.2011 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - kontrola inwestycji realizowanej 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 pod nazwą 

„Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima - Leopolda Staffa w Zgierzu". 

08.07.2011 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - rekontrola decyzji z dnia 

17 listopada 2010 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem 
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przez pracowników obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników 

narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w archiwach. 

06.10-12.12.2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - kontrola kompleksowa 

gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Zgierzu. 

07.11.2011 r. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -

kontrola wniosku N110623W - rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana 

Tuwima - Leopolda Staffa w Zgierzu 

01.12.2011 r. - 04.01.2012 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - realizacja 

przez organy administracji publicznej województwa łódzkiego zadań w zakresie 

bezpieczeństwa imprez masowych. 

20.06.2012 r. - Archiwum Państwowe w Łodzi - kontrola archiwum zakładowego 

w Urzędzie Miasta Zgierza. 

26.09.2012 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - kontrola trwałości projektu nr 560/2004 

„Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto 

Zgierz" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 

14.11.2012 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - kontrola z realizacji ustawy o zmianie imienia i 

nazwiska. 

30.11.2012 r. - Urząd Miasta Łodzi - kontrola projektu „Metropolitarna sieć 

szerokopasmowego dostępu do Internetu"- Lider Projektu Miasto Łódź. 

07.01.2013 r. - 15.02.2013 r. - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - realizacja 

przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w latach 2011 - 2012. 

28.02.2013 r. - 06.03.2013 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - przestrzeganie przepisów 

prawa w zakresie prowadzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego rejestracji stanu 

cywilnego oraz sprawdzenie sposobu przechowywania i zabezpieczania ksiąg stanu 

cywilnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 



13.03.2013 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - kwalifikacja wojskowa. 

09.05 2013 r. - 16.05.2013 r. - Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego -

wydawanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu 

drogowego taksówką. 

20.05 2013 r. - 24.05.2013 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki -kontrola w zakresie oceny 

prawidłowości i legalności wykonywania przez Prezydenta Miasta Zgierza zadania zleconego 

z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie 

zakresu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przekazywaniu ww. 

danych i informacji do CEIDG w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 marca 2013 r. 

29.05.2013 r. - 05.06.2013 r. - Archiwum Państwowe w Łodzi - kontrola archiwum 

zakładowego w Urzędzie Miasta Zgierza - stan zachowania, zabezpieczenie 

i uporządkowanie materiałów archiwalnych oraz prawidłowość funkcjonowania archiwum. 

18.06.2013 r. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -

kontrola dotacji na „Rewitalizację zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima -

Leopolda Staffa" - potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. 

19.09.2013 r. - Łódzki Urząd Wojewódzki - prawidłowość wykonania i rozliczenia dotacji 

na realizację zadania publicznego pn. „Park Kulturowy Miasto Tkaczy - poprawa 

bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca". 

24.09.2013 r. - 26.09.2013 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - kontrola 

planowa na zakończenie realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu". 

Wszelkie informacje o instytucjach kontrolujących działalność Prezydenta Miasta Zgierza, 

pracę Urzędu Miasta Zgierza oraz podległych mu jednostek organizacyjnych 

w obecnej kadencji jak i w poprzedniej kadencji są zamieszczane na podmiotowych stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej. Przy każdej z przeprowadzanych kontroli wskazany został 

organ przeprowadzający ją, czas trwania czynności kontrolnych, temat kontroli oraz 

dołączona jest dokumentacja pokontrolna w formie plików .pdf 

Aktualnie w Urzędzie Miasta Zgierza przeprowadzane są dwie kontrole: 



1 Od dnia 5 września 2013 r. - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi - temat 

kontroli - Sprawowanie nadzoru właścicielskiego i kontroli przez samorząd gminy 

funkcjonowania spółek komunalnych w Gminie Miasto Zgierz. 

2. Od dnia 23 października 2013 r. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi -

temat kontroli - Kontrola doraźna gospodarki finansowej w zakresie zadłużania 

jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania dotacji z budżetu. 

ad. pkt 2 - W chwili obecnej nie posiadam informacji o innych - poza już trwającymi, 

planowanych kontrolach zwłaszcza ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

ad. pkt 3 - Nie posiadam wiedzy na temat zainteresowania Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego faktem mojego zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem 

Gminy Miasto Zgierz. Nie rozumiem skąd ta insynuacja. Moje kwalifikacje odpowiadają 

wymogom formalnym dla członków rad nadzorczych zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla 

kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym 

akcjonariuszem ( Dz. U nr 198, poz.2038). Ja również chciałabym wiedzieć czy ktoś z 

Państwa Radnych Klubu PO wie, że jest przedmiotem zainteresowania CBA. 


