Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
za okres od 25 stycznia 2006 r. do 16 lutego 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:
25 stycznia 2006 r. (środa)
W kancelarii notarialnej podpisałem akt nieodpłatnego przekazania dwóch działek miejskich przy ul. 3 Maja 43 i 45 na rzecz Starostwa Powiatowego jako organu prowadzącego Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu. Darowizna umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zajmowanej przez budynki Zespołu Szkół. Według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wartość przedmiotu darowizny wyniosła 69.700 zł.
27 stycznia 2006 r. (piątek)
Na zaproszenie Starosty Łowickiego, Pana Cezarego Dzierżka, udałem się do Łowicza na spotkanie dotyczące wspólnej inicjatywy tego Powiatu oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w zakresie powołania wspólnego związku zadaniowego gmin dla rozwiązania problemu utylizacji odpadów komunalnych.
30 stycznia 2006 r. (poniedziałek)
W związku z zakończeniem doraźnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi obejmującej wykonywanie zadań z zakresu pomocy publicznej i udzielania zamówień publicznych, spotkałem się z osobami przeprowadzającymi kontrolę i wspólnie podpisaliśmy protokół pokontrolny.
Spotkanie z Panem Zbigniewem Pytką, Prezesem Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” w sprawie współpracy miasta i spółki.
31 stycznia 2006 r. (wtorek)
Na zaproszenie Burmistrza Ozorkowa, Pana Piotra Gizińskiego, pojechałem do Ozorkowa na uroczystości jubileuszu 190-lecia miasta. Dopiero na miejscu poinformowano mnie, że uroczystości zostały odwołane ze względu na ogłoszoną żałobę narodową. Moja wizyta zamieniła się w związku z tym na kurtuazyjne spotkanie z Panem Burmistrzem poświęcone omówieniu współpracy naszych miast.
1 lutego 2006 r. (środa)
Spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu. Wspólnie omówiliśmy propozycje lokalizacji i sposoby zagospodarowania kolejnych skwerków w mieście.
6 lutego 2006 r. (poniedziałek)
Spotkanie z Panią Agatą Grzelak, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Krzywie – Chełmy, dotyczące bieżących problemów funkcjonowania Osiedla. Spotkanie z Panem Piotrem Nejmanem, Komendantem Powiatowym Policji w Zgierzu, omówienie bieżącej współpracy miasta i Policji.
Wieczorem w Urzędzie Miasta Zgierza uczestniczyłem w spotkaniu dwóch zgierskich komitetów budowy pomnika Jana Pawła II poświęconym wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej kwestii.
7 lutego 2006 r. (wtorek)
Tego dnia w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w III edycji konkursu na „Turystyczną Pamiątkę z Regionu”. Wielką radość sprawiła mi decyzja organizatora konkursu – Polskiej Organizacji Turystycznej – o przyznaniu naszemu miastu wyróżnienia w kategorii wyrobów symbolizujących region, miejscowość lub lokalną tradycję za „Jeża z Miasta Zgierza” jako znakomicie wykreowany symbol promocyjny miasta.
8 lutego 2006 r. (środa)
Spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza z przedstawicielami Komitetu Honorowego Obchodów 60. lecia Zgierskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”. Wspólnie omówiliśmy uwarunkowania dla realizacji oczekiwań Klubu w zakresie poprawy stanu zaplecza sportowego w dzierżawionym przez Klub od miasta obiekcie sportowym przy ul. Musierowicza.
W imieniu Miasta Zgierza podpisałem tego dnia umowę z Łódzkim Zakładem Energetycznym S.A, która reguluje obowiązki stron w zakresie kompleksowego unowocześnienia oświetlenia ulicznego na terenie miasta, w tym także kompleksowej wymiany oświetlenia Placu Jana Pawła II na nowoczesne, stylizowane, które nada temu miejscu charakterystyczny klimat. Wszystkie prace mają być zrealizowane do końca sierpnia 2006 r. i przyniosą miastu oszczędności ok. 500.000 zł rocznie, z których Zgierz spłaci nakłady na modernizację poniesione przez Łódzki Zakład Energetyczny.
9-10 lutego 2006 r. (czwartek – piątek)
Brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta oraz Komisji Turystyki Związku Miast Polskich, które odbywały się w Krakowie. Podczas obrad uczestnicy zapoznali się z planami Krakowa związanymi z rozwojem turystyki w mieście, a także omówiono strategie działań promocyjnych i podsumowano dotychczasowe akcje bilboardowe promujące Kraków w Amsterdamie. Na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Miast, której jestem przewodniczącym, dyskutowano nad możliwością wykorzystania doświadczeń Krakowa w promocji innych miast.
10 lutego 2006 r. (piątek)
Po powrocie z Krakowa, wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza z udziałem Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” poświęconym realizacji zatwierdzonego już przez Komisję Europejską projektu realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Zgierza.
13 lutego 2006 r. (poniedziałek)
Kontynuując tematykę piątkowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów spotkałem się z Panem Zbigniewem Pytką, Prezesem Spółki „Wod-Kan Zgierz”, aby omówić wnioski wynikające z dyskusji na posiedzeniu.
Spotkanie z Panem Cezariuszem Grabowiczem, Prezesem Spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Zgierzu, związane z funkcjonowaniem spółki oraz jednym z tematów wiodących lutowej sesji Rady Miasta Zgierza „Informacja na temat uciepłownienia centrum Zgierza”.
Wieczorem wziąłem udział w roboczym spotkaniu przedstawicieli Społecznego Komitetu oraz Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II.
15 lutego 2006 r. (środa)
W Urzędzie Miasta pod moim kierownictwem po raz drugi spotkał się zespół organizacyjny ogólnomiejskich obchodów pierwszej rocznicy śmierci Sługi Bożego, Ojca Świętego Jana Pawła II. Omówiliśmy przygotowany przez Pana Mariana Glinkowskiego wstępny scenariusz uroczystości, które odbędą się w sobotę 1 kwietnia, w hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej. Szczegółowy program uroczystości będzie znany w tym tygodniu – pragnę nadać im charakter widowiska artystycznego.
16 lutego 2006 r. (czwartek)
Odwiedziłem Miejski Ośrodek Kultury i wystawę pasteli Marianny Styrzyńskiej „Z biegiem dni, z biegiem lat”, której wernisaż odbył się 10 lutego 2006 r. Pozostaję pod wrażeniem sentymentalno-lirycznych prac, nasyconych kolorami pejzaży i wizerunków świętych postaci. Artystce podziękowałem za bogactwo treści jej obrazów wystosowując specjalny list gratulacyjny.
Wziąłem udział w kolejnym posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Zgierza, które było poświęcone opracowaniu strategicznych rozwiązań poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta. Podstawowym celem Rady jest zapewnienie przedsiębiorcom lokalnym ciągłości sprawnego funkcjonowania i popieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie z Panem Joachimem Wiese, przedstawicielem firmy Tönsmeier zajmującej się recyklingiem i sortowaniem odpadów komunalnych, gospodarką i przetwórstwem odpadów uszlachetnionych i przygotowywaniem surowców wtórnych dla przedsiębiorstw do dalszego przerobu. Firma poszukuje producentów odpadów w naszym regionie i ewentualnych partnerów związku gmin dla realizacji wspomnianych celów poprzez wspólne przedsięwzięcia gospodarcze.

Wykaz Zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w dniach 26.01.2006 r. - 16.02.2006 r.

L.p.
Nr zarządzenia
Data wydania
w sprawie
Termin wejścia w życie
Uwagi
1
9/IV/2006
07.02.2006 r.
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

07.02.2006 r.

2
10/IV/2006
13.02.2006 r.
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji przewidzianych w projekcie "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza"

15.02.2006 r.

3
11/IV/2006
14.02.2006 r.
sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Hożej Nr 3c-3d

14.02.2006 r.

4
12/IV/2006
16.02.2006 r.
zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2006 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz i podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu miasta dotację celową na realizację zadań Gminy

16.02.2006 r.




