Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
za okres od 29 grudnia 2005 r. do 24 stycznia 2006 r.

W powyższym okresie, pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Miasta Zgierza, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia według załączonego wykazu.
Ponadto w omawianym okresie brałem udział w następujących spotkaniach i zebraniach:
31 grudnia 2005 r. / 1 stycznia 2006 r. (sobota/niedziela)
	Wspólnie z mieszkańcami naszego miasta zebranymi na Placu Jana Pawła II wziąłem udział w sylwestrowej nocy pożegnania starego i powitania Nowego Roku 2006.

2 stycznia 2006 r. (poniedziałek)
	W związku z katastrofą budowlaną, do której doszło w nocy w obiekcie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu - Proboszczewicach, udałem się natychmiast do Szkoły, gdzie spotkałem się z Panią Dyrektor Marią Szymańską. Wobec rozmiarów szkód, spowodowanych najprawdopodobniej wyjątkowo obfitymi opadami śniegu, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Łodzi dla dzieci uczęszczających do SP 10 poleciłem zorganizować zajęcia lekcyjne w dwóch innych zgierskich szkołach podstawowych: Nr 4 i Nr 12. Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczyły dostęp do obiektu, zaś ustaleniem przyczyn katastrofy zajął się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3 stycznia 2006 r. (wtorek)
	Kontynuując działania związane ze zorganizowaniem tymczasowych warunków do kontynuowania nauki przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w szkołach podstawowych: Nr 4 i Nr 12, odwiedziłem te placówki, aby na miejscu zapoznać się z warunkami, w jakich prowadzone są zajęcia szkolne z dziećmi z Proboszczewic.

5 stycznia 2006 r. (czwartek)
	Spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza z Zarządem spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.”, omówienie ogólnej sytuacji w spółce.

6 stycznia 2006 r. (piątek)
	W uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną Świętem Trzech Króli, zgodnie z ustaloną już w tym zakresie tradycją, wspólnie z Prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim i Prezydentem Pabianic Janem Bernerem udałem się do Księdza Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka. Nawiedziliśmy żywą szopkę wystawioną przy łódzkiej archikatedrze i złożyliśmy zwyczajowe dary. Wręczając je poprosiliśmy Księdza Arcybiskupa o błogosławieństwo dla całego naszego regionu i wszystkich jego mieszkańców.

7 stycznia 2006 r. (sobota)
	Na zaproszenie organizatorów byłem gościem spotkań opłatkowo-noworocznych przygotowanych przez:
	Klub Emerytów i Rencistów „Złoty Wiek” działający w strukturach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w SDK „SEM”),

jednostkę pomocniczą Rada Osiedla „Rudunki” (w siedzibie Rady).
	Wieczorem byłem gościem zabawy studniówkowej zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu.
8 stycznia 2006 r. (niedziela)
	W południe uczestniczyłem w jasełkach przygotowanych przez dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 10, wystawionych w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela na Rudunkach.

Późnym popołudniem byłem gościem spotkania opłatkowo-noworocznego zorganizowanego przez Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Zgierzu.
9 stycznia 2006 r. (poniedziałek)
	Tego dnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się zorganizowane przeze mnie wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza spotkanie noworoczne. Wzięli w nim udział m.in. parlamentarzyści Ewa Sowińska i Marek Matuszewski, Starosta Zgierski, Wójt Gminy Zgierz, radni, przedstawiciele duchowieństwa, władz miasta Łodzi oraz okolicznych miast i gmin, szefowie instytucji, firm i stowarzyszeń działających w regionie. Życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom zebranym przesłał także Metropolita Łódzki, Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

Na zaproszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu wziąłem udział w spotkaniu choinkowo-opłatkowym zorganizowanym dla dzieci i rodziców – podopiecznych Ośrodka Pomocy Dydaktycznej, kierowanego przez Oddział, członków Oddziału a także nauczycieli i studentów – wolontariuszy Ośrodka. W trakcie spotkania dzieci otrzymały upominki od Świętego Mikołaja, a wszystkim sponsorom działalności Ośrodka podziękował Ksiądz Dziekan Henryk Góra.
Tego dnia wziąłem również udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym zorganizowanym przez Platformę Obywatelską w Zgierzu. Jego gośćmi byli m.in. posłowie Cezary Grabarczyk i Marek Matuszewski oraz Ksiądz Dziekan.
10 stycznia 2006 r. (wtorek)
	Sto tysięcy złotych dla najzdolniejszych gimnazjalistów z terenu naszego miasta przeznaczyła firma Brenntag Polska, jedno z największych przedsiębiorstw działających w Zgierzu. W tym celu spółka utworzyła Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Gimnazjum, z którego wypłacane są stypendia. Mogli się o nie ubiegać najzdolniejsi gimnazjaliści, których nie stać na realizację wskazanych przez firmę celów, ale oprócz najuboższych mogły otrzymać go także inne osoby mające wyjątkowe zdolności i średnie dochody, które dzięki tej pomocy finansowej będą mogły rozwijać swoje talenty. Z 70 złożonych wniosków komisja z udziałem władz Spółki i przedstawicieli Urzędu Miasta pozytywnie rozpatrzyła 60. Zastępca Prezydenta Grzegorz Gula wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Jerzym Jasińskim wręczyli nagrodzonym dokumenty potwierdzające uzyskanie stypendium. Ich wysokość waha się pomiędzy 500 zł a 1.700 zł. Najwięcej stypendystów pochodzi z Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza.

11 stycznia 2006 r. (środa)
	Spotkanie z Panem Eugeniuszem Jacelem, Dyrektorem Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Omówiliśmy współpracę przy organizacji uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II, która będzie uwzględniona w programie ogólnomiejskich obchodów I rocznicy śmierci naszego Wielkiego Rodaka.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, wspólnie z przedstawicielami władz gmin i miast z całego powiatu wziąłem udział w spotkaniu z podsumowującym działalność zgierskiej Policji w 2005 r. W jego trakcie Pan Piotr Nejman podziękował samorządowcom za współpracę i finansowe wsparcie, dzięki któremu Policja w Zgierzu wzbogaciła się o 4 nowe samochody i inny niezbędny sprzęt. Ponadto przedstawiony nam został nowy program profilaktyczny, który będzie realizowany w roku bieżącym, ukierunkowany na zwalczanie plagi alkoholizmu.
Na zakończenie obejrzeliśmy nowe pomieszczenie w budynku Komendy – tzw. „niebieski pokój” przeznaczony dla dzieci i młodzieży – ofiar przemocy i przestępstw.
	Spotkałem się z przedstawicielami Fundacji Badań Naukowych i Przemysłowych przy Norweskim Uniwersytecie Technologii – SINTEF, którzy przybyli do Zgierza w celu nawiązania współpracy z naszym miastem w zakresie rewitalizacji zgierskich „domów tkaczy”. Wspólnie z Dyrektorem SINTEF Polska Sp. z o.o. podpisałem list intencyjny, który zapoczątkowuje ścisłą współpracę miasta i Fundacji obejmującą projekt odnowy zabytków miasta, m.in. przywrócenie „domom tkaczy” ich pierwotnego wyglądu. Polskim partnerem w roboczych spotkaniach projektu będzie również Politechnika Łódzka.

Wieczorem byłem gościem spotkania opłatkowo-noworocznego przygotowanego przez jednostkę pomocniczą Rada Osiedla Przybyłów.
12 stycznia 2006 r. (czwartek)
	Wziąłem udział w inauguracji działalności w Zgierzu nowego banku. W starym budynku przy ul. 3 Maja 4 otworzył tego dnia swoje podwoje oddział MultiBanku. Bank ten powstał w 2001 r. jako część BRE Bank S.A. W Zgierzu klienci banku mają do dyspozycji stanowiska internetowe, punkt obsługi klienta VIP, bankomat, a niedługo będzie uruchomiony wpłatomat.

Na swoim pierwszym posiedzeniu spotkała się powołana moim zarządzeniem Rada Doradcza do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Zgierza. Zasiada w niej 22 przedstawicieli największych firm działających na terenie miasta, przedstawiciele firm średnich, grup zrzeszających małe przedsiębiorstwa i środowisko zgierskich kupców. Celem działań Rady jest wypracowanie rozwiązań, które będą wspomagać działania miasta na rzecz rozwoju Zgierza, w szczególności zaś poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas spotkania przedsiębiorcy przedstawili największe bolączki związane z prowadzoną działalnością.
13 stycznia 2006 r. (piątek)
	Spotkanie z Panem Januszem Rakowskim, Prezesem Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Robocze spotkanie z przedstawicielami jednostki pomocniczej Rada Osiedla Proboszczewice: Przewodniczącym Rady Panem Januszem Badyną i Przewodniczącą Zarządu Panią Elżbietą Krzewiną, omówienie zadań stojących przed jednostką i współdziałania z Urzędem Miasta Zgierza.
Po południu odwiedziłem rodziny szczęśliwych dzieci, które urodziły się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu jako pierwsze w 2006 r.: Marcelinki Kubiak z Katarzynowa k. Sokolnik (urodzonej 1 stycznia o godz. 13.10) i Niny Walczak (zgierzanki, która przyszła na świat następnego dnia o godz. 9.50). Rodzicom złożyłem gratulacje, a dzieciom wręczyłem upominki.
Wieczorem wziąłem udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym z członkami zgierskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które odbyło się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 5.
16 stycznia 2006 r. (poniedziałek)
	Spotkanie z przedstawicielami władz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu poświęcone możliwościom uruchomienia fontanny miejskiej.

W 61. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej miasta – ucieczki niemieckich władz administracyjnych ze Zgierza, wspólnie z przedstawicielami służb mundurowych oraz zgierskich stowarzyszeń i młodzieży szkolnej złożyłem wiązankę kwiatów i zapaliłem znicze na grobach Ofiar Września 1939 r. składając w ten sposób hołd wszystkim zgierzanom poległym i zamordowanym w czasie II wojny światowej.
17 stycznia 2006 r. (wtorek)
	Spotkanie z przedstawicielem firmy WIDEXPOL dotyczące kwestii przejazdów przez bocznicę kolejową w miejskich ulicach: Rudnickiej i Koszarowej.

18 stycznia 2006 r. (środa)
	Spotkanie z przedstawicielami środowiska osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Zgierza zrzeszonych w zgierskim kole Polskiego Związku Niewidomych.

19 stycznia 2006 r. (czwartek)
	Spotkanie z posłem na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Danielem Pawłowcem (z Ligi Polskich Rodzin) w sprawie likwidacji składowiska opadów niebezpiecznych.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza poświęcone ustaleniu organizacji uroczystego koncertu przygotowywanego w ramach ogólnomiejskich obchodów I rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. W spotkaniu udział wzięli: Pan Marian Glinkowski, reżyser Teatru Orfa w Zgierzu (wyróżniony zaszczytnym tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu oraz przedstawiciele MOSIR, Urzędu Miasta Zgierza i Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych. Pan Glinkowski na moją prośbę zgodził się opracować scenariusz koncertu nazwanego „Totus Tuus”, który odbędzie się w przeddzień rocznicy śmierci, to jest w sobotę 1 kwietnia, w hali MOSiR przy ul. Wschodniej i ma być świętem zgierzan i mieszkańców regionu zgierskiego, zespolić wszystkich nas w jedność. Chcę wykorzystać w koncercie różne grupy parafialne, które będą mogły w ten sposób złożyć hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi. Całość uroczystości tego dnia zakończy spektakl z udziałem najwybitniejszych polskich artystów.
Program ogólnomiejskich obchodów I rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w Zgierzu ma objąć kilka kolejnych dni.
20 stycznia 2006 r. (piątek)
	Robocze spotkanie z Panem Dariuszem Bereżewskim, Komendantem Straży Miejskiej w Zgierzu. Omówiliśmy przygotowanie Straży Miejskiej do działań w okresie zapowiadanych na najbliższe dni bardzo silnych mrozów, w kontekście wypełniania zadań dotyczących ochrony ludzi bezdomnych zagrożonych śmiercią wskutek zamarznięcia lub wychłodzenia organizmu w tak skrajnych warunkach atmosferycznych oraz zapewnienia takim osobom schronienia w schroniskach dla bezdomnych.

22 stycznia 2006 r. (niedziela)
	Po raz pierwszy w tym roku uczestniczyłem w uroczystości wręczenia parom małżeńskim, które wspólnie przeżyły ze sobą ponad 50 lat, przyznanych im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Takie medale zostały nadane 17 parom małżeńskim, jednak ze względu na wiek i silny mróz, na uroczystość stawiło się tylko 10 z nich. Już po raz drugi w ostatnim czasie w gronie jubilatów znalazła się para, która w związku małżeńskim przeżyła 60 lat!

24 stycznia 2006 r. (wtorek)
	Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 10 związana z przygotowaniem do wznowienia w Szkole nauki po zakończeniu ferii zimowych. Sprawdziłem stan zabezpieczenia zniszczonej części obiektu przed dostępem ze strony osób trzecich, szczególnie dzieci oraz przygotowane warunki prowadzenia lekcji w głównym budynku, utrudnione zmniejszeniem liczby dostępnych izb lekcyjnych.


Wykaz Zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w dniach 29.12.2005 r. - 24.01.2006 r.

L.p.
Nr zarządzenia
Data wydania
w sprawie
Termin wejścia w życie
Uwagi
1
165/IV/2005
29.12.2005 r.
wykonania przysługującemu Gminie Miasto Zgierz prawa pierwokupu

29.12.2005 r.

2
166/IV/2005
29.12.2005 r.
ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

29.12.2005 r.

3
167/IV/2005
30.12.2005 r.
sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu

30.12.2005 r.

4
168/IV/2005
30.12.2005 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu

30.12.2005 r.

5
169/IV/2005
30.12.2005 r.
zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

30.12.2005 r.

6
1/IV/2006
10.01.2006 r.
zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
13.01.2006 r.

7
2/IV/2006
13.01.2006 r.
zmiany zarządzenia Nr 162/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Rady Do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie  Miasta Zgierza
13.01.2006 r..

8
3/IV/2006
19.01.2006 r.
określenia stanowisk oraz rodzaju prac zleconych w Urzędzie Miasta Zgierza, z którymi łączyć może się dostęp do informacji niejawnych
19.01.2006 r.

9
4/IV/2006
19.01.2006 r.
ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych na rok 2006
Plan finansowy wydatków zadań zleconych na rok 2006
19.01.2006 r.

10
5/IV/2006
19.01.2006 r.
przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na 2006 rok
Układ wykonawczy budżetu miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie wydatków zadań własnych, wg jednostek budżetowych
19.01.2006 r.



