
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
z działalności w okresie od 17 marca 2014 roku do 13 kwietnia 2014 roku. 

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza, wydałam zarządzenia 

od nr 68/VI/20l4 z dnia 18 marca 2014 roku do nr 92/VI/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku oraz wykonywałam obowiązki związane z pełnioną przeze mnie funkcją 

Prezydenta oraz nadzorowałam bieżącą pracę urzędu. 

W dniu 17 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

liczne spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto spotkałam się z Prezesem Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" 

oraz Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zgierzu. 

W dniu 18 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• Naczelnikiem Wydziału Projektów i Infrastruktury, Skarbnikiem Miasta 

Zgierza oraz I I Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizowanych 

inwestycji; 

• Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury w sprawie organizacji Święta 

Miasta. 

Ponadto spotkałam się z Dyrektorem Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Bratoszewicach oraz z Panią Dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni 

Rejonowych w Zgierzu. 

W dniu 19 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

przyjmowałam interesantów. 

Spotkałam się z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Zgierzu oraz Kierownikiem Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. 

Ponadto uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Miasta Zgierza. 



Wzięłam udział w Uroczystych obchodach imienin Marszalka Polski Józefa 

Piłsudskiego pod tablicą Matki Marszalka na gmachu Urzędu Miasta Zgierza. 

Brałam udział w nagraniu kronika Regionu-Zgierz" w TVP Łódź. 

W dniu 20 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• Naczelnikiem Wydziału Projektów i Infrastruktury, I I Zastępcą Prezydenta 

Miasta Zgierza, Skarbnikiem Miasta Zgierza, I Zastępcą Prezydenta Miasta 

Zgierza, Sekretarzem Miasta Zgierza w sprawie realizowanych inwestycji 

miejskich. 

Ponadto spotkałam się z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Zgierzu. 

Wzięłam udział w Miejskich Obchodach 72. Rocznicy Rozstrzelania Stu Polaków 

w Zgierzu na Placu Stu Straconych oraz w Lesie Lućmierskim. 

Uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza. 

W dniu 21 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury, Naczelnikiem Wydziału Zdrowia. 

Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży, Skarbnikiem Miasta Zgierza, 

I I Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie zgierskiej Karty Rodziny; 

• Naczelnikiem Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi 

w celu omówienia składanych wniosków o dofinansowanie. 

Ponadto spotkałam się z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Zgierzu; Prezesem Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY": 



Panią Dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz 

Kierownikiem Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. 

Wzięłam udział w otwarciu Klubu Młodzieżowego „AKWARIUM" w ramach 

projektu rewitalizacji społecznej „Społecznie aktywni - By żyło się lepiej". 

W dniu 22 marca 2014 roku (sobota) uczestniczyłam w wykładzie inauguracyjnym 

projektu edukacyjnego „Akademia Zdrowia" - Nowotwory złośliwe jako choroba 

społeczna, profilaktyka, diagnostyka, leczenie" w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

Zgierza. 

Ponadto wzięłam udział w imprezie pt. „ Pierwszy dzień wiosny, czyli gliniana sobota 

w ogrodzie CKD" oraz odwiedziłam zawodników IV Halowych Mistrzostw Polski 

Młodzików w łucznictwie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

W dniu 23 marca 2014 roku (niedziela) wzięłam udział w uroczystym zakończeniu 

zawodów IV Hałowych Mistrzostwach Polski Młodzików w łucznictwie w Miejskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu, 

W dniu 24 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• I I Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza, I Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza. 

Skarbnikiem Miasta Zgierza w sprawie problemów związanych z gospodarką 

odpadami komunalnymi; 

• Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem w kwestii 

funkcjonowania magazynu Obrony Cywilnej w Zgierzu; 

• Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich w sprawie omówienia bieżących 

problemów w Wydziale. 

Ponadto spotkałam się z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Zgierzu; Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza oraz podpisałam akt notarialny, 



W dniu 25 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• Naczelnikiem Wydziału Projektów i Infrastruktury w sprawie omówienia 

bieżących inwestycji mieście; 

• Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem w sprawie 

przygotowania spotkania z mieszkańcami w zakresie funkcjonowania struktur 

zarządzania kryzysowego w mieście; 

• Naczelnikiem Wydziału Oświaty w sprawie omówienia naboru do przedszkoli. 

Ponadto udzieliłam wywiadu do TV Centrum Zgierz. 

Wzięłam udział w otwarciu VII Powiatowych Targów Edukacyjnych, które odbyły 

się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

W dniu 26 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

odbyłam spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• I Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza w celu omówienia spraw związanych ze 

studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego; 

• Skarbnikiem Miasta Zgierza, Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury 

w sprawie omówienia Jarmarku Wielkanocnego. 

Ponadto przyjmowałam interesantów oraz spotkałam się z panem Jerzym Majorhiem 

z firmy „Steinbudex'\ Wykonawcą projektu „Rewitalizacja historycznego centrum 

miasta Zgierza". 

Wzięłam udział w spotkaniu z zakresu funkcjonowania struktur zarządzania 

kryzysowego na terenie Miasta Zgierza, które odbyło się w Sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta Zgierza. 



W dniu 27 marca 2014 roku uczestniczyłam w XLVII Sesji Rady Miasta Zgierza. 

W dniu 28 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

liczne spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto wzięłam udział w szkoleniu: "Kompetencje matematyczne 

i informatyczne" w ramach programu Skills for Work na rynku pracy 

w województwie łódzkim w ramach projektu "PWP AD-AAM - adaptacja 

rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku 

pracy w województwie łódzkim". Projekt ten współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierający zasoby 

ludzkie poprzez rozwój kompetencji kluczowych - osoby potrzebujące wsparcia, 

znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W dniu 31 marca 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu odbyłam 

liczne spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto spotkałam się z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej w Zgierzu oraz z przedstawicielem firmy „Brenntag", któremu 

wręczyłam Podziękowanie od Pana Janusza Piechocińskiego 

Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Iwony Wieczorek Prezydenta Miasta 

Zgierza z okazji 25-lecia polskiej transformacji, 

w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku 

lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

Uczestniczyłam w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców miasta Zgierza 

w zakresie funkcjonowania struktur zarządzania kryzysowego w mieście, które 

odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. 



W dniu 1 kwietnia 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

odbyłam spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• Naczelnikiem Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży. 

Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury w sprawie organizacji Dnia Ziemi. 

Ponadto spotkałam się z Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Łodzi oraz przedstawicielem „MED-PRO", której wręczyłam 

Podziękowanie od Pana Janusza Piechocińskiego 

Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Iwony Wieczorek Prezydenta Miasta 

Zgierza z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne 

propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz 

zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

W dniu 2 kwietnia 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

odbyłam spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto wzięłam udział w oficjalnym przekazaniu budowy terenu Parku Miejskiego 

w Zgierzu w ramach projektu „Rewitalizacja historycznego centrum miasta 

Zgierza". 

Uczestniczyłam w otwarciu spotkania lokalnego „My 50+, pierwsze kroki w 

Internecie", które odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto przyjmowałam interesantów oraz wzięłam udział w posiedzeniu Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza. 

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

odbyłam liczne spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto spotkałam się z przedstawicielem firmy „Deante", któremu wręczyłam 

Podziękowanie od Pana Janusza Piechocińskiego 

Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Iwony Wieczorek Prezydenta Miasta 



Zgierza z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne 

propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz 

zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

Wzięłam również udział w „II Targach Pracy Powiatu Zgierskiego - Twój sukces -

naszym priorytetem" w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła 

I I w Zgierzu. 

W dniu 4 kwietnia 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

odbyłam spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza. 

Ponadto wzięłam udział w seminarium „Kontrola państwowa w jednostkach 

samorządu terytorialnego", które odbyło się w Sali Rady Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

1. Wystąpienie Pana prof. Dr hab. Włodzimierza Nykiela, Rektora Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

2. Referat Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

pt. Kontrola państwowa w jednostkach samorządu terytorialnego. 

3. Referat Pana Wojciecha Robaczyńskiego, WPiA, Zastępcy Przewodniczącego 

Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 

Publicznych, pt. Postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych jako efekt działań kontrolnych. 

4. Referat Pana Jacka Lipińskiego, Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, pt. 

Kontrola NIK z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. 

Program: 



W dniu 6 kwietnia 2014 roku (niedziela) uczestniczyłam we mszy św. W intencji 

Zgierzan-Katyńczyków w Kościele matki Bożej Dobrej Rady oraz złożyłam kwiaty 

pod tablicą upamiętniającą Zgierzan-Katyczńczyków na Placu Stu Straconych 

w związku z 74.Rocznicą Dnia Katyńskiego. 

W dniu 7 kwietnia 2014 roku na uczestniczyłam w otwarciu wystawy „ W świecie 

bajek i baśni" w Galerii Sztuki Parku kulturowego Miasta Tkaczy w Zgierzu. 

Ponadto 7 i 8 kwietnia 2014 roku wzięłam udział w szkoleniu dla członków 

Powiatowej Rady Zatrudnienia z zakresu „Prawne aspekty działalności i kompetencje 

powiatowej rady zatrudnienia w świetle obowiązujących przepisów i proponowanych 

zmian ". 

Program szkolenia: 

1. Kompetencje i zakres działania PRZ w świetle przepisów. 

2. PRZ a działania na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

3. Współpraca PRZ z partnerami rynku pracy. 

4. Aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych - podstawowe usługi 

i instrumenty rynku pracy - ze szczególnym uwzględnieniem przewidzianych 

zmian. 



Ponadto uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu 

w dniu 22.01.2014r. 

3. Informacja w zakresie zaangażowania i wykonania środków finansowych 

przeznaczonych w roku 2014 na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 

4. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy w miesiącach styczeń, luty 

2014r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zobowiązań finansowych z tytułu: 

a) Jednorazowego przyznania środków Funduszu Pracy na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

b) Organizacji prac interwencyjnych, 

c) Organizacji prac interwencyjny oraz refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia, 

d) Nienależnie pobranego zasiłku dla osób bezrobotnych. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

przyjmowałam interesantów. 

Ponadto uczestniczyłam w zakończeniu VIII edycji Konkursu Wiedzy o Patronach 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica 

w Zgierzu. 

Spotkałam się z przedstawicielami firmy „MILMA", którym wręczyłam 

Podziękowanie od Pana Janusza Piechocińskiego 

Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Iwony Wieczorek Prezydenta Miasta 

Zgierzaz okazji 25-lecia polskiej transformacji, 



w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku 

lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

Wizytowałam inwestycje drogowe na terenie miasta Zgierza. 

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w ramach nadzorowania bieżącej pracy urzędu 

odbyłam spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza min. in. z: 

• I I Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza, Naczelnikiem Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie przetargów na lokale komunalne; 

• Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury w sprawie materiałów 

promocyjnych; 

• Naczelnikiem Wydziału Projektów i Infrastruktury w sprawie realizowanego 

projektu „rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza". 

Ponadto spotkałam się Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Zgierzu oraz z przedstawicielem firmy „SANATOR-BIS", któremu 

wręczyłam Podziękowanie od Pana Janusza Piechocińskiego 

Wicepremiera i Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji, 

w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku 

lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

W dniach 11-12 kwietnia 2014 roku wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu 

Związku Miast Polskich w Iławie. 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Rypinie. 

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST. 

3. Informacja o działaniach podejmowanych dla wsparcia reform na Ukrainie. 

4. Muzea w życiu miast - Stała Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny 

(z udziałem prof. Jerzego Stępnia i przedstawicieli muzeów), 

5. Zaopiniowanie projektów ustaw o zmianie ustaw: 

a) Kodeks postępowania administracyjnego (TR) 

b) o podatku od towarów i usług (SLD) 

c) o statystyce publicznej (rządowy) 




