
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
za okres od 25 października 2006 r. do 30 listopada 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:

26 października 2006 r. (czwartek)
• Uczestniczyłem  w  uroczystości  złożenia  ślubowania  przez  najmłodszych  przedszkolaków 

Miejskiego Przedszkola Nr 14, a po zakończeniu uroczystości spotkałem się z pracownikami 
i kierownictwem placówki.

27 października 2006 r. (piątek)
• Zakończyły się  prace przy budowie  utwardzenia  nawierzchni  ulic:  Turystycznej  i  Szenwalda 

metodą natryskową (nałożenie emulsji  asfaltowej na podbudowę z tłucznia).  Wziąłem udział 
w protokolarnym ich odbiorze, a następnie dokonałem objazdu miasta, w tym m.in. sprawdziłem 
stan nawierzchni ulic: Dolnej, Dygasińskiego i Reymonta.

28 października 2006 r. (sobota)
• Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Seniora przygotowanym w Szkole Podstawowej Nr 5 

przez Zarząd Miejski Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

30 października 2006 r. (poniedziałek)
• Uczestniczyłem w spotkaniu wyborczym z mieszkańcami Osiedla Proboszczewice, które odbyło 

się w Szkole Podstawowej Nr 10.

2 listopada 2006 r. (środa)
• W hali MOSiR przy ul. Wschodniej wręczyłem stypendia sportowe nowym stypendystom Rady 

Miasta  Zgierza,  a  następnie  przekazałem dzieciom i  uczniom zgierskich  przedszkoli  i  szkół 
sprzęt  sportowy  jako  nagrodę  za  udział  w  tegorocznej  edycji  ogólnopolskiego  Sportowego 
Turnieju Miast  i  Gmin. Nasze miasto zajęło w tej  edycji pierwsze miejsce w kategorii miast 
o liczbie mieszkańców od 40 do 100 tys. i jako zwycięzca otrzymało z krajowej Federacji Sportu 
dla Wszystkich nagrodę finansową w kwocie 8.000 zł. Dodatkowo z budżetu miasta do zakupu 
sprzętu zostało dołożone 2.000 zł.

3 listopada 2006 r. (piątek)
• Na zaproszenie ppłk. Miłosza Puto, Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2819 w Zgierzu byłem 

gościem uroczystej przysięgi wojskowej kolejnego rocznika wcielonego do wojska.
• Odwiedziłem w domu mieszkankę Zgierza, Panią Małgorzatę Miszczuk, która ukończyła sto lat 

życia. Jubilatce złożyłem z tej okazji gratulacje oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na rozpoczęte drugie sto lat.

6 listopada 2006 r. (poniedziałek)
• Wziąłem  udział  w  przedwyborczej  debacie  prezydenckiej  zorganizowanej  w  budynku 

Przychodni Rejonowej przy ul. Fijałkowskiego przez mieszkańców Osiedla Rudunki.

7 listopada 2006 r. (wtorek)
• Robocze spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza z Panią Bożeną Wężyk, Dyrektor Gimnazjum 

Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Zgierzu.
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8 listopada 2006 r. (środa)
• Uczestniczyłem w warsztatach plastycznych „Łowickie wzory” przeprowadzonych w Miejskim 

Przedszkolu  Nr  13.  Warsztaty były zorganizowane  w ramach  ścieżki  regionalnej,  w oparciu 
o doświadczenia zebrane w trakcie wycieczki dzieci.

9 listopada 2006 r. (czwartek)
• Wziąłem udział  w rozstrzygnięciu i  wręczeniu nagród laureatom międzyszkolnego Konkursu 

z  okazji  80.  lecia  ustanowienia  Mazurka  Dąbrowskiego  hymnem  państwowym.  Konkurs 
zorganizowała  Szkoła  Podstawowa  Nr  8  a  jego  adresatami  byli  uczniowie  zgierskich  szkół 
podstawowych.

• Uczestniczyłem  w  przedwyborczej  debacie  prezydenckiej  zorganizowanej  w  Zespole  Szkół 
Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu.

10 listopada 2006 r. (piątek)
• Uczestniczyłem  w  uruchomieniu  w  Straży  Miejskiej  zapowiadanego  od  dawna  miejskiego 

monitoringu  bezpieczeństwa.  Do  końca  roku  w  newralgicznych  punktach  miasta  zostanie 
zainstalowanych 15 kamer.  Doświadczenia  innych miast  wskazują,  że  system monitorowania 
powoduje 40. procentowy spadek wykroczeń i przestępstw w okolicach miejsc obserwowanych 
z kamery.

11 listopada 2006 r. (sobota), Narodowe Święto Niepodległości
• Program  tegorocznych  obchodów  Święta  przygotowałem  wspólnie  ze  Starostą  Zgierskim, 

a  ich  współorganizatorem  był  Dowódca  Jednostki  Wojskowej  Nr  2819.  Przed  południem, 
wspólnie z delegacjami zgierskich instytucji i organizacji społecznych oraz mieszkańcami miasta 
uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. w kościele farnym św. Katarzyny. Po Mszy św. delegacje 
złożyły wiązanki  kwiatów pod  tablicami  niepodległościowymi  znajdującymi  się  na  budynku 
Urzędu Miasta  Zgierza.  Dokonałem również  wmurowania  kamienia węgielnego pod pomnik 
Józefa Piłsudskiego, który stanie przed budynkiem Urzędu Miasta.
Późnym popołudniem w Sali Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Zgierzu odbył się koncert 
patriotyczny, na który złożyły się występy chóru „Lutni”, solistów Teatru Wielkiego w Łodzi 
oraz  zespołu „Vivit Singers” z łódzkiej Szkoły Muzycznej.

21 listopada 2006 r. (wtorek)
• Uczestniczyłem  w  spotkaniu  z  Zarządem  Spółki  „Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego 

w Zgierzu Spółka z o.o.” poprzedzonym pismem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników. Po rozmowie z Prezesem Spółki, który wskazał, że zwołanie tego Zgromadzenia 
Wspólników  nie  jest  konieczne,  odstąpiłem od  swojej  propozycji  i  spotkanie  zamieniło  się 
w pożegnalne.  Uznaję  jednak,  że  odstąpienie  nie  było korzystne,  ponieważ Rada Nadzorcza 
i tak zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników.
Pismo w tej sprawie zostało przekazane radnym na poprzedniej sesji Rady Miasta Zgierza.

22 listopada 2006 r. (środa)
• W Warszawie  podpisałem  umowę  z  Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego  na  dofinansowanie 

remontu dachu hali MOSiR przy ul. Wschodniej.

24 listopada 2006 r. (piątek)
• Na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

wziąłem udział w uroczystości Dnia Seniora w łódzkiej siedzibie Związku.

Prezydent Miasta Zgierza
(-)Karol Maśliński
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Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 26.10.2006 r.-30.11.2006 r.

Lp. Nr 
zarządzenia

Data 
wydania w sprawie Data wejścia 

w życie

1 106/IV/2006 26.10.2006 umorzenia należności budżetowych. 26.10.2006

  2   107/IV/2006 31.10.2006 powołania Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. 31.10.2006

  3    108/IV/2006 31.10.2006 zmiany i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zadań 
zleconych i powierzonych. 31.10.2006

  4   109/IV/2006 02.11.2006 bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 70 
na rzecz Rzymskokatolickiej  Parafii N.M.P. Różańcowej. 03.11.2006

5   110/IV/2006 08.11.2006 bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 10. 08.11.2006

   6   111/IV/2006 08.11.2006 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością. 08.11.2006

   7   112/IV/2006 08.11.2006 dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza. 08.11.2006

   8   113/IV/2006 08.11.2006 ustalenia zasad administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu. 01.08.2006

9 114/IV/2006 09.11.2006 nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Relaksowej nr 15. 09.11.2006

10 115/IV/2006 15.11.2006
zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2003r. 
dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Zgierzu.

15.11.2006

11 116/IV/2006 15.11.2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 15.11.2006



12 117/IV/2006 15.11.2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 15.11.2006

13 118/IV/2006 21.11.2006
zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w przedmiocie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 
2007 w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza.

21.11.2006

14 119/IV/2006 22.11.2006 bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 62A. 22.11.2006

15 120/IV/2006 24.11.2006 zmiany i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, 
zleconych               i powierzonych. 24.11.2006

16 121/IV/2006 24.11.2006 oddania w najem lokal mieszkalny oznaczony nr 15 położony w Zgierzu przy ul. 
Dąbrowskiego 33. 27.11.2006

17 122/IV/2006 28.11.2006 nieodpłatnego przekazania na rzecz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu ul. Marii 
Skłodowskiej – Curie 5 wystawy „Totus Tuus”. 28.11.2006

18 123/IV/2006 30.11.2006 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych 
i zleconych.             30.11.2006


