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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 16 stycznia 2014 r. informuję, że zgodnie 
z zapisem § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" 
w Zgierzu" czynności likwidacyjne jednostki organizacyjnej przeprowadził kierownik -
redaktor naczelny „Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" w Zgierzu. 

Czynności likwidacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z przekazanym do Urzędu 
Miasta Zgierza planem likwidacji jednostki budżetowej „Ilustrowany Tygodnik Zgierski", 
sporządzonym przez redaktora naczelnego-likwidatora Dorotę Jankiewicz. Plan likwidacji 
określał poszczególne czynności likwidacyjne, termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne 
za przypisane czynności likwidacyjne. W dniu 4 września 2013 r. jednostka przekazała do 
Urzędu sprawozdanie wraz z załącznikami z przebiegu czynności likwidacyjnych ITZ 
z zakresu dokumentacji księgowo-finansowej i przekazania majątku. 

Koszty likwidacji Redakcji ITZ wyniosły 100.021,00 zł (koszty za okres czerwiec-
sierpień 2013 r.), w tym wypłata odszkodowania i odpraw z tytułu likwidacji jednostki 
pracownikom w łącznej kwocie 36.361,90 zł. 

Ilustrowany Tygodnik Zgierski zatrudniał pięciu pracowników - kierownika-redaktora 
naczelnego, dwóch dziennikarzy, głównego księgowego i kasjera. Z uwagi na likwidację 
jednostki z wszystkimi pracownikami rozwiązano umowy o pracę, żaden z pracowników nie 
nabył uprawnień emerytalnych, ani nie został przeniesiony do innych jednostek Gminy 
Miasto Zgierz. 

Środki trwałe w kwocie 10.728,58 zł, wyposażenie o wartości 32.848,01 zł oraz 
wartości niematerialne i prawne na kwotę 8.034,02 zł zostały przekazane protokołem 
zdawczo-odbiorczym do Urzędu Miasta Zgierza. 

Odnośnie lokalu po „ITZ" informuję, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Zgierzu, wystąpiło o użyczenie dla potrzeb 
Stowarzyszenia przedmiotowego lokalu użytkowego. 

Z uwagi na fakt, że lokal o użyczenie którego ubiegało się Stowarzyszenie ma dobre 
położenie, znajduje się w centrum miasta, na jego głównej ulicy i może generować dochody 
dla miasta, pismem z dnia 14 listopada 2013 roku zaproponowano Stowarzyszeniu wynajęcie 
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lokalu, na zasadach określonych w uchwale Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 
10 października 2001 roku w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na 
terenie Miasta Zgierza, ze stawką właściwą dla organizacji społecznych, której wysokość w 
roku 2013 dla I strefy, w której usytuowany jest lokal wynosiła 2,93 zł za 1 m 2 powierzchni 
użytkowej lokalu plus należny podatek Vat. Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie zajęło 
stanowiska w sprawie. 
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