
Zgierz, dnia A-i grudnia 2013 roku 
PREZYDENT 

Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek 

Pan Marek Sencerek 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 listopada 2013 roku, w której 
zwraca się Pan do mnie z prośbą o zintensyfikowanie nacisków na zarządcę 
cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. P. Skargi w zakresie naprawy zniszczonego 
fragmentu parkanu cmentarza informuję, iż nie otrzymałam odpowiedzi na 
skierowane w tej sprawie pismo z dnia 10 października 2013 roku. W związku z Pana 
kolejną interpelacją zwróciłam się ponownie do księdza kan. Andrzeja 
Chmielewskiego, jako przedstawiciela Parafii św. Katarzyny w Zgierzu - właściciela 
cmentarza, z prośbą o udzielenie wyjaśnień. W załączeniu przekazuję Panu treść 
niniejszego wystąpienia. 
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PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia AĄ grudnia 2013 roku 

dr Iwona Wieczorek 

GN.6871.W .2013 

W nawiązaniu do pisma znak GN. 6871.14.2013 z dnia 10 października 
2013 roku, w którym zwróciłam się do Księdza z prośbą o udzielenie informacji, co do 
terminu i sposobu odbudowy zniszczonego ogrodzenia cmentarza rzymsko
katolickiego, położonego przy ul. P. Skargi stanowiącego własność Parafii 
św. Katarzyny w Zgierzu informuję, iż Pan Marek Sencerek Radny Miasta Zgierza 
ponownie zwrócił się do mnie z prośbą o wystąpienie do zarządcy cmentarza 
w kwestii naprawy zniszczonego fragmentu parkanu. Wobec faktu, iż do chwili 
obecnej nie otrzymałam odpowiedzi w tej sprawie, ponownie zwracam się do Księdza 
z prośbą o jej udzielenie. Jednocześnie chcę poinformować, iż wyjaśnienia w tej 
sprawie są istotne zarówno dla zainteresowanych radnych, jak i dla Gminy Miasto 
Zgierz jako właściciela gruntów przyległych do cmentarza. 

Do wiadomości: 
Pan Marek Sencerek  
Radny Rady Miasta Zgierza 

Plac Jana P a w ł a II 16 95-100 Zgierz 

tel. cen. 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 42 714 31 14 


