Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
za okres od 17 lutego 2006 r. do 27 marca 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:
17 lutego 2006 r. (piątek)
	Spotkanie z Panem Michałem Stajudą, nowo powołanym Dyrektorem ds. Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A. w Zgierzu. Tematem spotkania były sprawy dotyczące współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.

Wziąłem udział w kolejnym posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Zgierza, które tym razem było poświęcone koncepcji zagospodarowania terenów po jednostce wojskowej przy ul. Piątkowskiej, współpracy miasta i zgierskich przedsiębiorców w zakresie promocji miasta oraz zaprezentowaniu oczekiwań przedstawicieli Rady wobec miasta.
20 lutego 2006 r. (poniedziałek)
	Tego dnia, w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyły się Regionalne Eliminacje IV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Upośledzeniem Umysłowym „ALBERTIANA 2006”. Zgierskie Eliminacje objęły trzy województwa: łódzkie, mazowieckie i podlaskie, a ich głównymi organizatorami były: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i Fundacja Brata Alberta Oddział w Łodzi, we współpracy z samorządem lokalnym. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Starostą Zgierskim objąłem patronat nad tą wyjątkową imprezą. Uczestniczyłem w otwarciu Eliminacji oraz ogłoszeniu wyników. Laureaci Eliminacji wyjechali do Krakowa na finał „ALBERTIANY”, ale tylko zdobywca pierwszego miejsca ma prawo występu na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego. W zgierskich eliminacjach to I miejsce zajął zespół „Dobre Chęci” z Augustowa, a nasz zgierski zespół „Akcent” otrzymał wyróżnienie za spektakl „Złoto Króla Midasa”.

Wziąłem udział w otwarciu nowo wyposażonego gabinetu stomatologicznego w Przychodni Stomatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Gabinet będzie wykorzystywany przede wszystkim w leczeniu uzębienia i chorób jamy ustnej najmłodszych dzieci. Sprzęt został wstępnie wypożyczony Przychodni na pół roku, ale czynione są starania o środki na jego zakup.
Spotkałem się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu z Kierownikiem Panem Andrzejem Janiszewskim. Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych budynku USC.
Luty/marzec 2006 r.
	W związku z przygotowaniami do zgierskich, niezwykle uroczystych obchodów pierwszej rocznicy śmierci naszego Wielkiego Rodaka, Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, uczestniczyłem w całym cyklu spotkań organizacyjnych, m.in. ze zgierskimi Księżmi Proboszczami w celu przybliżenia idei i zasad organizacji koncertu oraz dystrybucji kart wstępu. Przedmiotem spotkań z organizatorami, a także służbami mundurowymi były kwestie porządku i bezpieczeństwa, scenariusza, scenografii oraz całej aranżacji przedsięwzięcia.

22 lutego 2006 r. (środa)
	W związku z trudną sytuacją finansową Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka” i zamiarem zbycia przez Zarząd Spółdzielni działek przy ul. Długiej 20a i 22a, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni na cele budownictwa wielomieszkaniowego, w Urzędzie Miasta Zgierza spotkałem się z Panią Grażyną Pełczyńską, Prezes Spółdzielni oraz Panią Jolantą Frankowską reprezentującą potencjalnych nowych inwestorów na tej nieruchomości. Wyjaśniłem sytuację prawną działki i moje zamiary w kwestii dalszego postępowania w tej sprawie. Aktualnie złożyłem wniosek do sądu o rozwiązanie ze Spółdzielnią „Jubilatka” umowy o oddaniu terenu w użytkowanie wieczyste.

24 lutego 2006 r. (piątek)
	Spotkanie z Panią Urszulą Pleczuk, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Zgierzu – Proboszczewicach.

Spotkanie z Panem Sławomirem Manistą, Szefem jednostki organizacyjnej w Zgierzu PUH „Konsensus” Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej. Na ręce Pana Manisty złożyłem gratulacje z okazji nadania Spółce certyfikatu ISO.
26 lutego 2006 r. (niedziela)
	Po raz drugi 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 tym razem odebrało 20 par.

27 lutego 2006 r. (poniedziałek)
	Spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza z Panią Małgorzatą Górecką, Komendantką Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Zgierzu. Rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia finansowego działalności Komendy Hufca na terenie Zgierza oraz pomocy w uruchomieniu monitoringu bezpieczeństwa dla harcerskiego obiektu przy ul. Piłsudskiego 22.

Robocze spotkanie z Zarządem Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu”.
Spotkanie z Radą i Zarządem jednostki pomocniczej Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów.
Wizyta w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu; spotkanie z pracownikami oraz dyrektorem placówki Panią Anną Helińską w celu zapoznania się z dokumentacją niezbędną do wystawienia na prośbę Dyrektorki oceny jej pracy.
28 lutego 2006 r. (wtorek)
Uczestniczyłem w konferencji „Szanse rozwoju handlu w świetle realizacji programu umowy stabilizacyjnej” zorganizowanej w Sejmie przez Kongregację Przemysłowo – Handlową, Naczelną Radę Handlu i Usług, Polską Izbę Handlu i Związek Rzemiosła Polskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Sejmu Marek Jurek, wicemarszałek Andrzej Lepper i poseł Artur Zawisza. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o uregulowaniach prawnych dotyczących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ograniczeń pracy w niedziele i święta. Omówiono także projekty ustaw o Wielkopowierzchniowych Obiektach Handlowych oraz nowelizacji Kodeksu Pracy dotyczącej ograniczenia handlu w niedzielę. Zwrócona także uwagę na rolę samorządu gospodarczego. W dyskusji podkreśliłem kwestię sprawiedliwego współistnienia sklepów małych jak i wielkopowierzchniowych oraz konieczność przestrzegania przez właścicieli dużych sieci handlowych polskiego prawa. Zwróciłem także uwagę na fakt przeprowadzenia w Zgierzu etapu powszechnego uwłaszczenia, podkreślając wagę i konieczność uregulowania stanów prawnych gruntów w świetle poszukiwania możliwości lokacyjnych inwestycji.
1 marca 2006 r. (środa)
	Na zaproszenie Pana Ryszarda Brejzy, Prezydenta Miasta Inowrocławia, wziąłem udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Miasta prezydenckie – powiatami grodzkimi”. Byłem jednym z 20 prezydentów miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Uczestnicy Konferencji wskazywali na duże niedogodności wynikające z funkcjonowania w tych miastach kilku zarządców. Najważniejszym postulatem przyjętym przez Konferencję, w której brał udział także Pan Arkadiusz Czartoryski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, było przystąpienie do wdrożenia modelu „Jedno miasto – jeden gospodarz”. W czasie dyskusji nie domagaliśmy się likwidacji powiatów, wskazywaliśmy jednak na potrzebę zmian, które unormują istniejącą sytuację i pozwolą w odpowiednich warunkach pracować na rzecz naszych miast.

2 marca 2006 r. (czwartek)
	Spotkanie z Panem Janem Markiem Gawronem, przedstawicielem Zgierskiego Towarzystwa Gospodarczego. Spotkanie dotyczyło ruchu w rejonie ul. Aleksandrowskiej, a także rewitalizacji staromiejskiej części miasta.

4 marca 2006 r. (sobota)
	Zgierz już po raz drugi był organizatorem plenerowej dwudniowej imprezy „Zgierskie Kaziuki 2006”, ale po raz pierwszy miała ona charakter regionalny. 4 marca 1604 r. w Wilnie odbyła się uroczysta procesja związana z kanonizacją królewicza Kazimierza, patrona miasta. Na pamiątkę tej procesji, zawsze w dniu 4 marca organizowany jest w Wilnie wielki jarmark. „Zgierskie Kaziuki” nawiązują do wileńskich. W tym roku do Zgierza przyjechała delegacja oficjalna z polskiego okręgu Soleczniki na Litwie z Wicemerem Zdzisławem Palewiczem oraz tamtejszym zespołem folklorystycznym „Solczanie”. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Wójtem Gminy Zgierz objąłem patronat nad imprezą oraz uczestniczyłem w jej otwarciu na Placu Jana Pawła II.

7 marca 2006 r. (wtorek)
	W Urzędzie Miasta Zgierza podpisałem umowę uzupełniającą do Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza. W ten sposób Konsorcjum, które dotychczas tworzyły: Miasto Zgierz, PEC, MPGM i Forum DZT, powiększyło się o Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz spółkę „Energetyka-Boruta”. W wyniku poszerzenia Konsorcjum powstała możliwość zwiększenia zakresu inwestycji realizowanej w ramach Programu Uciepłownienia do poziomu przekraczającego 3 mln zł w 2006 r. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie: wewnętrznych instalacji c.o. i ciepłej wody w budynkach, sieci i przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz kompleksowe roboty termomodernizacyjne.

9 marca 2006 r. (czwartek)
	Robocze spotkanie z Przewodniczącym Rady Osiedla Proboszczewice poświęcone odbudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu.

Spotkanie z przedstawicielami jednostki pomocniczej Osiedle Przybyłów: Panią Haliną Laszczyk, Przewodniczącą Rady i Panem Jerzy. Nowińskim, Przewodniczącym Zarządu Osiedla.
10 marca 2006 r. (piątek)
	W Urzędzie Miasta Zgierza spotkałem się z Panem Markiem Korczakiem, Prezesem Klubu Sportowego „Boruta” w Zgierzu, rozmawialiśmy o możliwości dofinansowania działalności statutowej Klubu.

13 marca 2006 r. (poniedziałek)
	Tego dnia do naszego miasta przyjechał Minister Zdrowia, Zbigniew Religa. Pan Minister gościł w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, funkcjonującym od 2003 r. Zgierski Szpital zgodnie z zapowiedzią ma znaleźć się w ogólnopolskiej sieci placówek szczególnie chronionych przez Państwo. Ponadto Minister Religa obiecał wdrożenie 30-procentowej podwyżki płac dla lekarzy i pielęgniarek.

15 marca 2006 r. (środa)
	Odwiedziłem Szkołę Podstawową Nr 1, w której ostatnio za pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z Unii Europejskiej zostały wyposażone 3 pomieszczenia szkolne: gabinet symulacji audiopsycholingwistycznej oraz centrum komputerowej diagnozy i terapii logopedycznej, zaś w bibliotece powstało internetowe centrum multimedialne. Na miejscu zapoznałem się z nowym sprzętem, który jest niezbędny tej szkole jako placówce nauczania integracyjnego.

	Po południu w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych zawodniczkom i zawodnikom, którzy zostali wyróżnieni stypendiami sportowymi Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe w 2005 r. Celem przyznawanych stypendiów jest pomoc finansowa oraz promocja wyróżniających się sportowców, przede wszystkim ze zgierskich stowarzyszeń kultury fizycznej. W oparciu o uchwałę Rady Miasta, komisja stypendialna zarekomendowała mi przyznanie 66 stypendiów sportowych i zatwierdziłem tę propozycję. Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się medaliści mistrzostw świata, Europy i kraju oraz członkowie kadry województwa i makroregionu. Cieszy szczególnie duża liczba stypendystów w najmłodszej kategorii wiekowej – młodzików. Dobrze to świadczy o szkoleniu szczebla podstawowego w klubach i powinno przynieść za kilka lat wyniki w drużynach seniorów.

17 marca 2006 r. (piątek)
	W Urzędzie Miasta Zgierza po raz drugi w tej kadencji odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych na mój wniosek przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym dla naszego miasta. Wzięli w niej udział: Pani Helena Pietraszkiewicz, Wojewoda Łódzki i Pan Marek Matuszewski, poseł na Sejm. Prezydent RP nadał łącznie 19 medali: 2 Złote Krzyże Zasługi, 3 Srebrne i 14 Brązowych. 15 medali zostało przyznanych „za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”, 1 – za zasługi w twórczości artystycznej, a 3 – za działalność społeczną. W gronie wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele wielu profesji zawodowych, artyści i społecznicy, jak też pracownicy i właściciele firm prywatnych.

Jednocześnie w związku z zarzutami, które pojawiły się w prasie lokalnej, związanymi z kryterium doboru osób wskazanych do wyróżnienia, pragnę podkreślić, że jest mi wstyd za tych, którzy podważają oczywiste zasługi tak wielu osób, które rzetelnie i uczciwie, z pełnym oddaniem realizowały swoje obowiązki w miejscu pracy. Przy tym praktycznie wszyscy wyróżnieni oprócz pracy zawodowej wykazali się także dużym zaangażowaniem na wielu płaszczyznach życia społecznego, co szczególnie mocno podkreślałem w swoich wnioskach składanych na ręce Wojewody zgodnie z obowiązującym trybem nadawania medali i orderów.
18 marca 2006 r. (sobota)
	W przeddzień imienin Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, wziąłem udział w uroczystościach przygotowanych przez zgierzanina, Pana Marka Kucińskiego. Najpierw o godz. 12 wspólnie złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą zamieszczoną na budynku Urzędu Miasta Zgierza, upamiętniającą Matkę Marszałka, Marię z Billewiczów Piłsudską, a następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego otworzyłem wystawę fotografii ze zbiorów Pana Kucińskiego dokumentujących życie i dokonania Komendanta Legionów i Naczelnika Państwa. Wystawa została przygotowana w jednej z sal na parterze budynku i będzie czynna na stałe. Zapraszam do jej zwiedzania wszystkich, którym bliska jest postać i czyny Pierwszego Obrońcy Niepodległej Ojczyzny, zaś szczególnie gorąco zachęcam do tego uczniów zgierskich szkół.

20 marca 2006 r. (poniedziałek)
	W 64. rocznicę zbrodni zgierskiej – publicznej egzekucji Stu Polaków przeprowadzonej w naszym mieście przez niemieckich najeźdźców, zarazem największej publicznej egzekucji w okupowanym Kraju Warty, wziąłem udział w uroczystościach na Placu Stu Straconych oraz w Lesie Lućmierskim. Wspólnie z mieszkańcami Zgierza, delegacjami zgierskich szkół, organizacji społecznych i instytucji oraz zakładów pracy zapaliłem znicze i złożyłem wiązanki kwiatów pod pomnikiem rozstrzelanych, na ich grobie oraz przy pomniku upamiętniającym wszystkie ofiary hitlerowskiego terroru skrycie pochowane w lesie.

22 marca 2006 r. (środa)
	Środa była pierwszym dniem pracy rzecznika prasowego Urzędu Miasta Zgierza, Pana Pawła Ziemińskiego. Na spotkaniu z naczelnikami wszystkich wydziałów przedstawiłem Pana Ziemińskiego i zachęciłem do dobrej współpracy.

Dokonałem objazdu ulic w mieście, szczególnie skupiając uwagę na stanie ulic: Piłsudskiego, Reymonta i Tatrzańskiej, a następnie po analizie wyglądu nawierzchni tej ostatniej dla porównania udałem się do Dąbrówki, gdzie w tej samej technologii została wykonana nawierzchnia drogi łączącej miejscowość z Rosanowem.
Objazd ulic: 1 Maja i 3 Maja oraz robocza wizyta w siedzibie spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu, gdzie na spotkaniu z Zarządem zapoznałem się z bieżącą sytuacją spółki.
Spotkanie w Urzędzie Miasta z jednostką pomocniczą Rada Osiedla Podleśna oraz mieszkańcami Osiedla poświęcone omówieniu potrzeb w zakresie budowy dróg i innym inwestycjom na terenie objętym działalnością Osiedla.
23 marca 2006 r. (czwartek)
	Wziąłem udział w spotkaniu przygotowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wspólnie przez Wydział Oświaty i Księdza Dziekana Henryka Górę. Z młodzieżą dyskutowaliśmy na temat „Czy powstanie pokolenie Jana Pawła II?”

24 marca 2006 r. (piątek)
	Uczestniczyłem w debacie „Zostać czy emigrować?” przygotowanej przez uczniów i nauczycieli Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, poruszającej problem emigracji zarobkowej Polaków i istniejących szans rozwoju dla młodych ludzi pozostających w kraju i wyjeżdżających za granicę.

27 marca 2006 r. (poniedziałek)
	Byłem gościem dorocznego Walnego Zebrania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, na którym omawiano m.in. plan pracy ROT na najbliższy rok.


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
13/IV/2006
24.02.2006 r.
użyczenia lokalu w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zgierzu przy ul. Długiej 62
24.02.2006 r.

2
14/IV/2006
27.02.2006 r.
ustalenia cen na prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu gospodarki komunalnej w zakresie zieleni miejskiej, utrzymania porządku i czystości oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Zgierza
27.02.2006 r.

3
15/IV/2006
03.03.2006 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat
03.03.2006 r.

3
16/IV/2006
09.03.2006 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych położonych w Zgierzu przy ul. Gospodarczej 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
09.03.2006 r.

3
17/IV/2006
16.03.2006 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zgierzu przy ulicy Hożej nr 3c-3d
16.03.2006 r.

3
18/IV/2006
17.03.2006 r.
zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
20.03.2006 r.

3
19/IV/2006
24.03.2006 r.
ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 1 czerwca 2006 r. do 31 lipca 2006 r.
24.03.2006 r.

4
20/IV/2006
28.03.2006 r.
wprowadzenia wzoru zaświadczenia jakim powinny się posługiwać dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do klas integracyjnych, uprawniającego do korzystania z bezpłatnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza
01.03.2006 r.



